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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

Zápis z jednání 2/2007 
 

Místo:   Týneček, budova MŠ, dne 22.2.2007, 18.30 hod. 
Přítomni:  pí.Látalová, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán, p.Vlasák, pí.Trembáčová 
Hosté:   - 

Program: 
1) Jednání s městskou policií – strážník Kropáč 
a) Informace o kontrole místní hospody na zábor veřejného prostranství, informace o odchytu toulavých 

psů a o postupu při nepovoleném vylepování plakátů na zastávce (je možno volat linku 156) 
b) Je možno přes oddělení dopravy MP požádat o umístění radaru na B.Martinů (na Hlušovice) 

2) Došlá  pošta 
a) Veřejná vyhláška – zadání souboru změn č. XVIII ÚP a SÚ Olomouc (změny územního plánu), je 

k nahlédnuté na městě do 9.3.2007. Týnečka se týkají změny v části 14 (severní část katastru), 
informace je i na www.olomoucko.cz . 

b) Vyrozumění o změně podání – Skladová hala (viz poslední zápis), KMČ bere na vědomí 
c) Objednávka z MMOL pro firmu Horstav na úpravu oplocení hříště v Týnečku, rozděleno na I. a II. 

etapu, dokončení do 6/2007 
d) Nominace členů KMČ na schválení Radě města (7 stávajících členů) + aktuální statut KMČ 
e) Objednávka z MMOL na vybavení oken knihovny mřížemi – již vyřízeno 
f) Dr.Konečná žádá o odprodej parcely 328m2 v Chaloupkách (čj. SmOl/Maj/22/8198/2006/Ru), komise 

nemá připomínky 
g) Dvě připomínky k obslužnosti IDSOKu v části Týneček a k projektu „inteligentních zastávek“ – na 

MMOL podala pí.Letochová (pí.Látalová umístí na vývěsku KMČ na zastávce). Komise podporuje. 

3) Různé: 
a) Pí.Trembáčková informovala o stavu žádosti o místo knihovnice v místní knihovně. Pí.Mülerová 

podmiňuje rozšíření otevírací doby o další den instalací PC a internetu v knihovně. 
b) Nákup PC zajistí p.Vlasák na základě podkladů od IT MMOL a knihovny (předá p.Lokoč) – vše 

cestou Mgr.Puhače (nabídka/objednávka/dodávka/instalace/faktura). Po instalaci informovat 
pí.Trembáčovou. 

c) P.Jordán informoval o stavu zajištění židlí a stolu do knihovny – předjednáno 5 židlí a stůl. 
d) Pí.Látalová informovala o jednání s TS o zřízení místního pracovníka na údržbu ploch (pořádek 

kolem kontejnerů, shrabování listí, zametání na zastávce, …). O výsledku bude informovat. 
e) Pí.Látalová se bude na MMOL informovat o možnostech osvětlení na Blodkově náměstí a B.Martinů 
f) Komise čeká na vyřízení žádosti, odeslané na ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy vozovky na 

Šternberské (otřesy a hluk při průjezdu kamionů)  - trvá 
 

SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA  – schůze KMČ jsou veřejné, tj. může se jich zúčastnit každý 
občan. 

 

Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 29.3.2007, 18.30 hod v budově místní školky. 
 
Zapsal: p.V.Lokoč.     Komise městské části 27 Olomouc-Týneček 

                Předseda: pí..J. Látalová 
 

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


