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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK 

Zápis z jednání č. 03/2013 
 
Místo:  Týneček, budova MŠ, dne 28. 03. 2013, 18.30 hod.  
Přítomni: D. Mifka, L. Wisniewská, J. Vlasák, M. Trembáčová, M. Letochová, Š. Šubová 
Nepřítomni: J. Jordán                          
Hosté:  Strážník městské policie, p. Z. Kypěna  

 
  
Program 

1. Jednání s MPOl  
- KMČ žádá strážníky městské policie, aby kontrolovali a upozorňovali řidiče 

nevhodně zaparkovaných vozidel s cílem zajistit bezpečnou průchodnost chodníků a 
plynulý průjezd ulicemi v Týnečku. 

2. Došlá pošta  
- TSMO: Informace o službách zajišťovaných touto společností v roce 2013, 

harmonogram činností na měsíc duben a harmonogram sběrových sobot v r. 2013              
(harmonogramy umístěny na vývěsce KMČ) 

3. Projednávané body 
3.1. Otevřené body z minulých jednání KMČ 
 

- Problematický stav veřejného osvětlení na ul. Ševčíkova – trvá. 
- Prořez stromů v ul. Chaloupky bude proveden dle kapacitních možnosti TSMO – trvá. 
- KMČ žádá všechny spoluobčany, aby měli při venčení své psy na vodítku. Množí se 

stížnosti na volně pobíhající psy, kteří znečišťují prostředí Týnečka svými exkrementy, 
poškozují okrasné zahrádky a obtěžují naše obyvatele či návštěvníky-trvá 

 
3.2 Aktuálně projednané body 

      
- Dne 8.4.2013 se uskuteční na MMOl schůzka s náměstkem primátora, p. Holpuchem, 

na téma přechodu pro chodce na hlavní ulici Šternberská. 
- Oprava vozovek v Týnečku bude provedena v první polovině letošního roku. 
- Oprava chodníku v parčíku u autobusové zastávky bude realizována, jakmile to dovolí 

klimatické podmínky. 
- Během měsíce dubna bude v knihovně MŠ Týneček instalováno umyvadlo s tekoucí 

vodou. 
 
Další řádné jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 25. 04. 2013 v 18.30 hodin 
 
Zapsal: M. Trembáčová 
Schválil: D. Mifka 
 
 

                  SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA   –   jednání KMČ jsou veřejná. 

 
Rozdělovník: Předseda KMČ č. 27, vývěska KMČ, MMOL odbor vnějších vztahů - Mgr. Puhač, 
internetové stránky města Olomouce 


