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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK 

Zápis z jednání č. 11/2013 
 
Místo:  Týneček, budova MŠ, dne 28. 11. 2013, 18:30 hod.  
Přítomni:  D. Mifka, L. Wisniewská, M. Trembáčová, Š. Šubová, J. Vlasák, J. Jordán, M. 

Letochová 
Hosté:  Strážník městské policie, p. Kypěna  
   
  

Program 

1. Jednání s MPOl  
- KMČ žádá strážníky MPOl i nadále o spolupráci v těchto oblastech: 

• zejména v odpoledních hodinách kontrolovat dodržování pořádku u autobusové 
zastávky, v přilehlém parčíku a rovněž na dětském hřišti 
• u majitelů psů kontrolovat a vymáhat dodržování zákazu volného pobíhání psů  

2. Došlá pošta 
- MMOl, odb. životní prostředí, odd. péče o zeleň: Stanovisko k žádosti o údržbu okolí 

pomníku u MŠ na Blodkově náměstí – umístěno na vývěsce. 
- MMOl, odb. vnějších vztahů a informací: Pozvánka na seminář s názvem „Ochrana 

seniorů při předváděcích akcích a podomním prodeji“ – umístěno na vývěsce. 
- MMOl, odbor dopravy, odd. městské hromadné dopravy: Informace o změnách 

v jízdních řádech – viz níže. 
- DPMO: Jízda Mikulášskou tramvají – umístěno na vývěsce. 

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

- Záměr KMČ Týneček vybudovat přechod pro chodce na ulici Šternberská včetně 
související opravy dešťové kanalizace na ul. B. Martinů pokračuje dle dohodnutého 
plánu. Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. 

 
3.2 Aktuálně projednané body   

- Rekonstrukce chodníku u autobusové zastávky - dodavatelská firma termín realizace 
již negarantuje. Máme příslib, že rekonstrukce proběhne na začátku prosince. 

- Dne 22.11.2013 proběhl mimořádný svoz bioodpadu. 
- K datu 15.12.2013 se mění jízdní řády městské hromadné dopravy. Od data 

29.11.2013 začne jezdit po nové lince tramvaj č.3.   
 
Další jednání KMČ se uskuteční v úterý 10. 12. 2013 v 18:30 hodin v náhradních prostorách. 
 
 
Zapsal: M. Trembáčová 
Schválil: D. Mifka 
 

                  SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA   –   jednání KM Č jsou ve řejná.  

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


