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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

  

 Zápis z jednání 02/2006 
 
Místo:   Týneček, budova MŠ, dne 24.2.2006, 18.30 hod. 
Přítomni:  pí.Látalová, pí.Letochová p.Kauer, p.Lokoč, p.Bádal 

Program: 
1) Došlá  pošta 

a) Žádost o potvrzení seznamu občanské vybavenosti obcí od ČSÜ Olomouc – údaje potvrzeny, 
pí.Látalová odpoví 

b) Investiční akce SMO 2006 – KMČ vzala na vědomí, požadavek na rozpis ostatních služeb 
(50.000 Kč) a oprav a udržování (50.000 Kč) do konce 3/2006 – KM Č připraví návrhy  
(náměty – tenisová stěna na hřišti, osvětlení hřiště, doplnění nebo rekonstrukce chodníků, ..) 

c) Čerpání rozpočtu KMČ Týněček 2005 – KMČ požaduje vysvětlení položky 172.751 Kč za 
opravy a udržování, pí.Látalová vznese dotaz včetně vysvětlení snížení rozpočtu na rok 
2006.  KMČ požaduje  oznamování o postupu likvidace došlých faktur KMČ Týneček, aby 
bylo možné průběžné sledování čerpání rozpočtu . 

d) Žádost SMO o stanovisko KMČ – bezbariérový přístup k objektu 388/3 (bývalé potraviny, má 
se zřídit pohostinství) – KMČ nemá připomínky, pí.Látalová odpoví 

e) Informace o změnách ve vedení Městské policie  k 1.3.2006 (blíže na www.mp-olomouc.cz ) 
– KMČ vzala na vědomí 

f) Program akcí Historická Olomouc – pí.Látalová umístí na vývěsku KMČ 
g) Informace o mimořádných veterinárních opatřeních Odboru ochrany MMOl k ptačí chřipce a 

o předběžných protipovodňových opatřeních – KMČ vzala na vědomí 
h) Informace o sběrových sobotách (Týneček 13.5.2006) – KMČ vzala na vědomí 

2) Různé: 
a) Oznámení o zahájení dalšího kola žádostí o úvěry z Fondu rozvoje bydlení SMO pí.Látalová na 

vývěsku nakonec KMČ neumístila – doručeno pozdě, platnost jen do 30.1.2006 
b) Projednáno stanovisko KMČ k připravovanému jednání komisí s TSO – pí.Látalová se jednání 

za KMČ zúčastní a přednese dohodnuté požadavky 
c) Požadavek z posledního zápisu na odmetání chodníku od benzinové čerpací stanice ÖMV do 

Chválkovic byl vyřešen částečně – na části chodníku byl alespoň odsekán led, ve zbylé části 
nebyl odklizen vůbec. Dále v části  u parkoviště benzinové stanice byl po celou zimu sníh 
z parkoviště shrnován na chodník a po celou dobu byl zde dále navyšován, což neumožnilo 
používat chodník pro občany.  

d) Proběhlo jednání s Městskou knihovnou MMOl (pí.Letochová) se závěry – MMOl nechce rušit 
knihovnu v Týnečku, vyžadují ale větší návštěvnost, nabízí prezentaci možností služeb knihovny 
MMOl. KMČ pověřilo pí.Letochovou, aby pozvala zástupce knihovny na další jednání KMČ 

e) Projednán problém sečení obecních ploch TSO – pí.Látalová zajistí na další jednání komise 
situační plán ploch k sečení 

3) Rekapitulace otevřených požadavků na Odbor vnějších vztahů a informací MMOl, Mgr.Puhač: 
a) Oprava části  propadlé komunikace směrem na Šternberk u vjezdu na autobus.zastávku 

(fotodokumentace všech narušených míst komunikací bude zajištěna KMČ na jaře) 
b) Odstranit dva nefunkční sloupy veřejného rozhlasu (stojí u kříže + „odložen“ v příkopu) 

 
Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 30.3.2006, 18.00 hod, budova školky v Týnečku 
Zapsal: p.Lokoč.     Komise městské části 27 Olomouc-Týneček 
                    Předseda: pí..J. Látalová 

Rozdělovník:  Předseda KMČ č. 27 (Vývěska), Magistrát města Olomouce,  


