KOMISE M

STSKÉ ÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNE EK

Zápis z jednání 1/2008
Místo:
P ítomni:
Hosté:

Týne ek, budova MŠ, dne 31.1.2008, 18.30 hod.
pí.Látalová , pí.Trembá ová, pí.Letochová, p.Loko , p.Bádal, p.Vlasák
-

Program:
1)

Jednání s m stskou policií (strážník Jašek, strážník Hrade ný)
a) KM požádala o opakované m ení rychlosti v ase mezi 7.00-9.00hod na silnici od Hlušovic
sm rem na Týne ek (za zna kou uzav ené obce) – rychlou jízdou dochází k ohrožení d tí na
cest k autobusu.

2)

Došlá pošta
a) Žádná

3)

R zné
a) Pí. Látalová informovala - ve ejné osv tlení bude dokon eno v jarních m sících
b) Pí. Látalová informovala dokon ení v jarních m sících

bylo zahájena výstavba tenisové st ny na h išti Týne ek,

c) Pravidelná jednání KM budou v roce 2008 vždy poslední tvrtek v m síci
d) Ke dni 1.1.2008 nabyl platnost „Provozní ád ve ejného internetu na pobo kách a knihovnách
v m stských ástech“, který upravuje podmínky pro p ístup k ve ejnému internetu v etn
poplatk . Je k dispozici v místní knihovn v p j ovní dob – úterý 16-18.hod a ned le 1315hod.
e) Pí.Látalová projedná s Mgr.Puha em, zda by bylo možné zajistit pose ení h išt z prost edk
m sta (je pronajaté TJ Sokol Týne ek).

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 28.2.2008 v 18.30 hod., Týne ek, budova MŠ
Zapsal: p.V.Loko

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

Rozd lovník: P edseda KM
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. 27 (výv ska KM ), MMOL odbor vn jších vztah (Mgr. Puha )

www.Olomouc.eu/Tynecek , e-mail tynecek@ok-olomouc.cz
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