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KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNE�EK 

Zápis z jednání 6/2007 
 
Místo:   Týne�ek, budova MŠ, dne 28.6.2007, 18.30 hod. 
P�ítomni:  pí.Látalová,p.Bádal,p.Vlasák,pí.Trembá�ová, pí.Letochová, p.Jordán, pí.Šubová, p.Loko� 
Hosté:   MP: strážník Hradil a strážník Kypina 
 

Program: 
1) Jednání s m�stskou policií  
a) KM� požaduje pravidelné m��ení rychlosti na ulici B.Martin� (v�etn� pokutování) 
b) Informace MP – pokud dojde v �ase od 22.00 do 6.00 hod k rušení no�ního klidu, je možno volat 

tís�ovou linku �íslo 156 – MP p�ijede a provede šet�ení 

2) Došlá  pošta 
a) P�ehled �inností Technických služeb v m�síci 7/2007 (vývoz odpad�, �išt�ní, sekání trávník�, , …) 
b) Informace MMOL o uzav�ení podzemního parkovišt� v p�ednádražím prostoru v termínu 2-8.7.2007. 

Dále informace o omezení svozu odpad� ve dnech 5-6.7.2007. 
c) Žádost Mgr.Puha�e o zaslání aktuálních kontakt� na všechny �leny KM� – vy�ízeno na míst�, 

pí.Látalová doru�í  

3) R�zné: 
a) Pí.Látalová informovala o jednání na dopravní policii ohledn� retardér� na ulici B.Martin� – jde o 

p�íjezdovou (ne místní) komunikaci – ne tyto se retardéry neinstalují 
b) Ve dnech 13-17.8.2007 bude provedeno vymalování knihovny (v tomto týdnu bude knihovna 

uzav�ena). P�ípravu knihovny p�ed malováním a úklid po malování zajistí KM� vlastními silami, 
pí.Látalová dohodne s �leny KM� termíny provedení prací 

c) Urgovat práce na h�išti (tenisová st�na), zajistí p.Jordán 
d) Položení telefonních kabel� do zem� – zaslána žádost s fotodokumentací na Telecom, KM� �eká 

v 30-ti denní správní lh�t� 
e) Pí.Látalová informovala o žádosti na o�ezání topol� kolem silnice I/46, její o�išt�ní a se�ení trávy na 

b�ehu p�i ul.Šternberská – bylo osloveno n�kolik institucí, k pozemku a strom�m se nikdo nehlásí, 
pí.Látalová projedná s Mgr.Puha�em 

f) Pí.Látalová požádá TS o zaslání mapky se�ených ploch a navrhne se�ení i h�išt� a v Chaloupkách 
kolem popelnic 

 
 
 

SD�LENÍ PRO OBYVATELE TÝNE�KA – sch�ze KM� jsou ve�ejné, tj. m�že se jich zú�astnit každý ob�an. 

 

Další �ádné jednání KM� se koná ve �tvrtek 6.9.2007, 18.30 hod v budov� místní školky. 
 
Zapsal: p.V.Loko�.     Komise m�stské �ásti 27 Olomouc-Týne�ek 

                P�edseda: pí..J. Látalová 
 
 
 

 
Rozd�lovník: P�edseda KM� �. 27 (výv�ska KM�), MMOL odbor vn�jších vztah� (Mgr. Puha�) 


