KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 3/2007
Místo:
Přítomni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 29.3.2007, 18.30 hod.
pí.Látalová, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán, p.Vlasák, pí.Trembáčová, pí.Letochová
-

Program:
1) Jednání s městskou policií – strážníci Jaroš a Pajchl
a) Komise vznesla požadavek na umístění radaru na ulici B.Martinů (nedodržování rychlosti aut směrem
z Hlušovic)
2) Došlá pošta
a) Potvrzená objednávka na nákup PC do knihovny (připojení na Internet), p.Puhač informoval
pí.Látalovou, že objednávka byla odeslána dodavatelské firmě. Vyzvednutí PC a dovoz do knihovny
zajistí p.Vlasák. Firma zašle fakturu přímo na MMO.
b) Oznámení o sběrových sobotách z Odboru životního prostředí MMO – Týneček 12.5.2007
c) Oznámení o projednání zadané změny č.XV. ÚPnSÚ Olomouc, k nahlédnutí na Odboru koncepce a
rozvoje MMO od 8.3.2007 do 6.4.2007 – jde o východní obchvat Olomouce. KMČ vzala na vědomí,
proti předchozí variantě pro Týneček nedochází ke změně.
3) Různé:
a) Dopis pí.Letochové k inteligentním zastávkám – primátor postoupil náměstkovi Ščudlíkovi, je
v jednání, přislíbeno do 2 měsíců umístit i odjezdy, info o zpoždění ale nebude možné
b) Projednán problém s umístěním 6-ti kontejnerů u zastávky (nebylo možno do nich vkládat),
projednáno s p.Plachým (pí.Letochová osobně, pí.Látalová telefonicky) – počet snížen na 4
kontejnery postavené „čelem“
c) 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 – čeká se na
instalaci
d) P.Jordán informoval o zajištění 5 ks židlí do místnosti knihovny, stolek pod PC bude příští týden
e) Pí.Látalová informovala o jednání s TS o zřízení místního pracovníka na údržbu ploch (pořádek
kolem kontejnerů, shrabování listí, zametání na zastávce, …). Odloženo z důvodu nedostatku financí.
f) Pí.Látalová byla projednat na MMO osvětlení na Blodkově náměstí a B.Martinů – schvaluje
Investiční odbor MMO, pracovník odboru nebyl přítomen - trvá
g) Komise čeká na vyřízení žádosti, odeslané na ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy vozovky na
Šternberské (otřesy a hluk při průjezdu kamionů), pí Látalová urgovala - trvá
SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA – schůze KMČ jsou veřejné, tj. může se jich zúčastnit každý
občan.

Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 26.4.2007, 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)
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