KOMISE M

STSKÉ ÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNE EK

Zápis z jednání 7/2007
Místo:
P ítomni:
Hosté:

Týne ek, budova MŠ, dne 6.9.2007, 18.30 hod.
pí.Látalová, p.Loko , p.Vlasák, pí.Trembá ová, pí.Šubová
-

Program:
1) Jednání s m stskou policií (strážník Bauer)
a) KM informovala o astých rychlých jízdách na B.Martin a požádala MP o pomoc, zejména v dob
6.30-8.00hod. Nap . umístit radar nebo umístit svislé dopravní zna ení (pozor, d ti !)
2) Došlá pošta
a) Plán údržby na rok 2008 – KM požaduje vy išt ní strouhy u reten ní nádrže.
b) Informace Odboru životního prost edí ohledn možných systémech sb ru a zpracování biologických
odpad se žádostí o posouzení variant vhodných pro KM Týne ek, termín odeslání – do 30.9.2007.
KM projedná dalším jednání.
c) Návrh rozpo tu m sta Olomouc na rok 2008, zaslaný Odborem investic, se žádostí na p edložení
návrh na realizaci investic pro místní ást Týne ek – vybudování povrchové kanalizace cca 200 m
(Chaloupky), rekonstrukce a dopln ní VO (B.Martin a Blodkovo nám stí), výstavba 500m chodníku
(Šternberská). KM požaduje ešit v po adí – VO, kanalizace a teprve potom chodník.
d) Informace o Plánu sb rových sobot – Týne ek 3.11.2007
3) R zné:
a) Projednána stavba tenisové st ny na h išti – vybraná firma Horstav zatím na akci nemá kapacity.
P.Jordán bude pr b žn urgovat. Jinak je stavba projektov i finan n zajišt na.
b) Knihovna je vymalovaná, úklid po malování zajišt n svépomocí leny KM .

SD LENÍ PRO OBYVATELE TÝNE KA – sch ze KM jsou ve ejné, tj. m že se jich zú astnit každý ob an.
Další ádné jednání KM se koná ve tvrtek 27.9.2007, 18.30 hod v budov místní školky.
Zapsal: p.V.Loko .

Rozd lovník: P edseda KM
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Komise m stské ásti 27 Olomouc-Týne ek
P edseda: pí..J. Látalová

. 27 (výv ska KM ), MMOL odbor vn jších vztah (Mgr. Puha )
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