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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

  

 Zápis z jednání 06/2006 
 

Místo:   Týneček, budova MŠ, dne 29.6.2006, 18.30 hod. 
Přítomni:  pí.Látalová, pí.Letochová p.Kauer, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán 

 

Program: 
1) Jednání s městskou policií (strážník Kunetová) 

a) Projednáno otevření hospody v Týnečku. Výzva MP - v případě rušení nočního klidu po 22.00hod je 
možno volat městskou policii na číslo 156. 

2) Došlá  pošta 
a) Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávaní Návrhu zadání změny č.XV ÚPaSÚ Olomouc – 

veřejné projednání 19.7.2006 v 15.00hod, Hynaisova 10 – pí.Látalová zveřejní na vývěsce KMČ 
b) Dopis z KÚ Olomouckého kraje – Stanovení místní úpravy provozu, čj. KÚOK/63082/2006/ODSH-

SH/497 z 19.6.2006 – úprava doporučeného značení před křižovatkou do Slušovic 
c) Dopis města Olomouce, odbor investic, čj. SmOI/OI/13/1859/2006/Ae z 27.6.2006 – informace, že 

reklamace na kvalitu komunikace z 21.6.2006 již není možno uplatnit (údajně po záruce). Opravu 
komunikace přebírá odbor dopravy MO. 

3) Různé: 
a) Vyvážení kontejnerů s plasty v letním období 1x týdně nestačí – pí.Letochová požádala TS o 

jednorázový odvoz, pí.Látalová umístí na vývěsku KMČ termíny odvozů konteninerů a tel.číslo na 
TS pro případ urgence odvozu. 

b) P.Lokoč informoval o jednání s Odborem informatiky, ing.Fišerem – OINF doporučil konfiguraci PC 
a dodavatele k nákupu PC s přístupem na internet do knihovny Týneček (firma Pells na základě 
proběhlé soutěže) v ceně cca 22.000 Kč včetně DPH. Dále se OINF zavázal zajišťovat pro zakoupený 
PC technickou podporu (antiviry, opravy, reinstalace SW, …) ve lhůtě dnů. 

c) Projednán rozpočet na vybudování tenisové stěny na hříšti za školkou Týneček. Doporučeno z důvodu 
bezpečnosti změnit umístění – ne vedle vstupu na hřiště, ale na protilehlou stranu (směrem k polím). 
Rozpočtovaná částka převyšuje 100.000 Kč, což přesahuje finanční možnosti KMČ. Vhledem 
k prověření ceny osloví p.Jordán předsedu KMČ Pavlovičky (zkušenosti s výstavbou cvičné 
tenisové stěny). V letošním roce nechat zpracovat pouze projektovou dokumentaci pro stavební řízení. 

d) Propadl se chodník ve směru z Týnečka na Chválkovice – KMČ požaduje odfrézovat a opravit – 
k vyřízení Mgr.Puhač řešit s TS. 

e) Přítomní v souvislosti s ukončením činnosti v KMČ ke dni 30.6.2006 poděkovali p.Kauerovi za 
odvedenou práci. 

 

Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 21.9.2006, 18.30 hod, budova školky v Týnečku 
 
 
 
Zapsal: p.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 


