KOMISE M

STSKÉ ÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNE EK

Zápis z jednání 8/2007
Místo:
P ítomni:
Hosté:

Týne ek, budova MŠ, dne 27.9.2007, 18.30 hod.
pí.Látalová , pí.Trembá ová, pí.Šubová,pí.Letochová, p.Jordán, p.Bádal
strážník p.Bauer

Program:
1) Jednání s m stskou policií (strážník Bauer)
a) Strážník Bauer informoval KM , že dne1.10 2007 od 7:00-9:00 hodin bude na ulici B.Martin
umíst n radar na m ení rychlosti vozidel. Akce se bude op t opakovat p ibližn na konci m síce íjna.
2) Došlá pošta
a) Pan Pet ík z Technických služeb m sta Olomouce zaslal plán prací na m síc íjen 2007, kde sd luje že
pokud n které plánované práce nebudou provedeny, bude to z d vodu nep íznivých klimatických
podmínek. Od 1.11.2007 se zahajuje výkon zimní údržby komunikací,bez ohledu na klimatické
podmínky.
b) Ing. Ivo Smékal za spole nost Telefonica O2 informoval o plánu obnovy telekomunika ní sít v obci
Týne ek. Obnova telekomunika ní sít bude rozd lena do t ech samostatných celk , které budou
realizovány postupn , podle finan ních možností.První ást, zahrnující oblast kolem hlavní silnice na
Šternberk bude pravd podobn realizována v roce 2008.
3) R zné:
a) Projednána stavba tenisové st ny na h išti – p. Jordán informoval o neustálém bezvýsledném urgování
firmy Hostav.
a) Projednání systému sb ru a zpracování biologických odpad a navrhnutí variant vhodných pro
obec Týne ek.Byl schválen návrh na odvoz bio odpadu v m sících zá í- listopad 2008.
c) Oprava silnice na Šternberk má být provedena dle sd lení do konce m síce íjna 2007.
d) V m síci listopadu bude provedeno o ezání p esahujících v tví kolem komunikace vedoucí do
Chválkovic.
e) KM byla informována o p íprav nového jízdního ádu IDSOK. P ipomínkuje p.Letochová.
f) Byla zahájena rekonstrukce ve ejného osv tlení v Týne ku.

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 25.10.2007, 18.30 hod v budov místní školky.
Zapsala: pí M. Trembá ová

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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