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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

Zápis z jednání 09/2006 
 

Místo:   Týneček, budova MŠ, dne 26.10.2006, 18.30 hod. 
Přítomni:  pí.Látalová, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán, pí.Letochová, p.Vlasák 
Hosté:   - 
 

Program: 
1) Jednání s městskou policií – str.Brokešová, str.Chumchal 
a) Komise nemá poždavky 

2) Došlá  pošta 
a) Doručen projekt Üprava oplocení hřiště TJ Sokol Týneček od p.Maliny (náhrada části plotu u školky 

tenisovou stěnou), viz různé 

3) Různé: 
a) Komisi se představil zájemce o členství p.Jiří Vlasák. Pí. Látalová předá žádost na MMO ke 

schválení. 
b) Projednána akce vybavení knihovny v Týnečku internetem. P.Lokoč zjistí u ředitelky knihovny zda je 

opravdu nutné zamřížovat okna knihovny a zda stávající knihovnice ovládá práci s PC a internetem. 
Pokud ne, vyvěsí KMČ výzvu občanům Týnečka pro zájemce o práci v knihovně (2x týdně po 3 
hodinách, práce za odměnu, znalost práce s PC a internetem – nebo připravenost se naučit).   
P.Jordán zakoupí a nainstaluje bezpečnostní zámek ke knihovně, klíče předá pí.Látalové.  
Zakoupení PC je nutno provést do 10.12.2006 – do té doby musí být všechny problémy dořešeny. 

c) Návrh z jednání KMČ 7.9.2006 na zaměstnání místního pracovníka na dohodu s Městem pro úklid 
veřejných prostor, zametání chodníků, v zimě odklízení sněhu – zajišťuje pí.Látalovou, TS nemají 
prostředky, zatím odloženo 

d) Pí. Látalová informovala o místním šetření pracovníka ředitelství silnic a dálnic ohledně otřesů při 
průjezdu kamionů na Šternberské. Pracovník potvrdil špatný stav vozovky a požádal o zaslání žádosti 
o opravu – zajistí pí.Látalová 

e) Pí. Látalové projednala se zástupcem KMČ Chválkovice p.Skácelem snížení průchodnosti hlavní 
příjezdové komunikace z Olomouce s trvalým tvořením kolon v době ranní a odpolední špičky – zatím 
nejsou připraveni problém řešit.   
Pí. Látalová požádá MMO alespoň o instalaci „zelené vlny“ na řadu 3 semaforů na Chválkovické 
ulici. 

f) Zatím žádné informace o stavu urbanistické studie na zástavbu RD pro Týneček. Pí. Látalová požádá 
MMO o sdělení posledního stavu. 

g) Projednán doručený projekt - viz bod 2a došlá pošta (náhrada části plotu tenisovou stěnou). Komise 
rozhodla o akceptaci technického řešení s tím, že se stavba bude po dořešení financování realizovat až 
v roce 2007. 

SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA  – dne 11.11.2006 se uskuteční SBĚROVÁ SOBOTA  !. 

Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 23.11.2006, 18.00 hod. 
 
Zapsal: p.V.Lokoč.     Komise městské části 27 Olomouc-Týneček 

                  Předseda: pí..J. Látalová 
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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

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


