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KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNE�EK 

Zápis z jednání 2/2008 
 
Místo:   Týne�ek, budova MŠ, dne 28.2.2008, 18.30 hod. 
P�ítomni:  pí.Látalová , pí.Trembá�ová, p.Loko�, p.Bádal, p.Vlasák, pí.Šubová 
Hosté:   p.R.Sm�šný 

Program: 
1) Jednání s m�stskou policií  

a) Neprob�hlo 

2) Došlá  pošta 

a) Pozvánka na setkání zástupc� KM� s vedením a odbory MMO, m�stské policie, technických 
služeb, dne 4.3.2008, 14.00hod  v zasedací místnosti radnice. Na programu bude informace o 
rozpo�tech, o poskytovaných službách apod. Za KM� se zú�astní pí.Šubová. 

3) R�zné 

a) P.Sm�šný vzhledem opakujícímu se zhoršování kvality ovzduší v Týne�ku požádal KM�, aby 
se zasadila o nespalování domovního odpadu v domovních kotlích v Týne�ku, p�edložil leták 
o škodlivosti spalování a požádal KM� o spolupráci p�i distribuci letáku. KM� distribuci 
leták� odsouhlasila (zajistí p.Vlasák). KM� osloví m�stskou policii a KHS a požádá je o 
stanovisko k dané situaci. 

b) M�stská policie m��ila minulý pátek rychlost na vjezdu ze sm�ru z Hlušovic (vyžádáno 
KM�). Bylo by vhodná opakovaná instalace alespo� informativního radaru pro dlouhodob�jší 
sledování dodržování omezení rychlosti 40 km/hod, nejlépe opakované m��ení m�stské policie 
(Šternberská, B.Martin�) - projedná p.Látalová. 

c) Tenisová st�na na h�išti je vybudována, je t�eba ješt� upravit terén p�ed st�nou – prob�hne 
letos. P.Horký z firmy HORSTAV p�edloží na úpravu rozpo�et, vy�ízení zajistí p.Jordán. 

d) P�íští úterý má být k dispozici schválený rozpo�et KM� – pí.Látalová projedná možnost 
se�ení na h�išti z rozpo�tu KM�. 

e) Pí.Látalová informovala o nabídce p.Kratochvíla (provád�ní staveb). KM� pov��ila 
pí.Látalovou k projednání možností malých stavebních prací v rámci rozpo�tu KM� 
s p.Hopem (odbor dopravy MMO). 

f) Pí.Šubová není na www stránkách komise www.Olomouc.eu/Tynecek uvedena ve složení 
KM�, p.Loko� požádá webmastera p.Snášela o dopln�ní. 

g) P.Sm�šný souhlasí se �lenstvím v KM�, pí.Látalová zajistí na MMO. 
 

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 27.3.2008 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� �. 27 (výv�ska KM�), MMOL odbor vn�jších vztah� (Mgr. Puha�) 


