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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

Zápis z jednání 10/2006 
 

Místo:   Týneček, budova MŠ, dne 23.11.2006, 18.00 hod. 
Přítomni:  pí.Látalová, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán, pí.Letochová, p.Vlasák 
Hosté:   - 
 

Program: 
1) Jednání s městskou policií – str.Opletal 
a) Komise požaduje umístění radaru na silnici na Hlušovice – časté překračování povolené rychlosti. 

Dotaz na budování „zelených vln“ v Olomouci – začalo se od tržnice na vlakové nádraží, směrem na 
Šternberk až časem. 

2) Došlá  pošta 
a) Nebyla. 

3) Různé: 
a) Projednána akce vybavení knihovny v Týnečku internetem.  

• Do knihovny již byl přiveden Internet.  
• P.Lokoč zjistil u ředitelky knihovny důvody vybavení místnosti knihovny mřížemi – příčinou jsou 
časté krádeže nezabezpečených PC z knihoven.  

• Komise odsouhlasila objednání zamřížování oken knihovny – zajistí p.Lokoč.  
• Dveře k místnosti knihovny již byly zajištěny bezpečnostním zámkem (provedl p.Jordán).  
• Vybavení knihovny nákupem PC z rozpočtu KMČ je podmíněno zajištěním obsluhy s příslušnou 

kvalifikací, které převezme hmotnou odpovědnost za zakoupený PC. Po opakovaných absencích 
stávající knihovnice zjistí p.Lokoč u ředitelky knihovny, zda je možno provést výměnu knihovnice 
– požadovaná kvalifikace = základní znalost obsluhy PC a práce s Internetem. 

b) Pí. Látalová informovala o zaslání žádosti na ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy vozovky na 
Šternberské (otřesy a hluk při průjezdu kamionů). 

c) Na 30.11.2006, 18.00hod, v Tělocvičně TJ Sokol bude svoláno veřejné jednání ke stavu urbanistické 
studie na zástavbu RD pro Týneček. Pí. Látalová zajistí vyvěšení pozvánek.. 

d) Komise pověřila p.Lokoče, aby s p.Puhačem dohodl způsob odsouhlasení provedených prací, 
objednaných MMOL na žádost KMČ a to tak, aby se faktura proplatila až po odsouhlasení KMČ. 

e) Komise pověřila p.Jordána vyřízením stavebního povolení na připravovanou tenisovou stěnu na 
hřišti (výstavba plánována z rozpočtu KMČ na rok 2007). Stavební povolení bude zajišťovat na 
základě objednávky a zpracované projektové dokumentace p.Malina. 

 

SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA  – schůze KMČ jsou veřejné, tj. může se jich zúčastnit každý 
občan. 

Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 25.1 2007, 18.30 hod v budově místní školky. 
 
Zapsal: p.V.Lokoč.     Komise městské části 27 Olomouc-Týneček 

 
                  Předseda: pí..J. Látalová 

 
 
Rozdělovník: Předseda KMČ č. 27 (vývěska KMČ), MMOL odbor vnějších vztahů a inf., Mgr. Puhač 


