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

Zápis z jednání 4/2008 
 
Místo:   Týne�ek, budova MŠ, dne 24.4.2008, 18.30 hod. 
P�ítomni:  pí.Látalová , pí.Trembá�ová, , p.Bádal, p.Vlasák, pí.Letochová, p. Jordán, pí Šubová 
Hosté:   pan �ech-z technických služeb  
 

Program: 
1) Jednání s m�stskou policií (strážník Švec, strážník Suchánek) 

a) Strážníci informovali o dnešním výjezdu do Týne�ka v souvislosti s telefonickou stížností 

     na skládku d�ev�ného odpadu, jiné stížnosti k projednání ze strany KM� nebyly. 

2) Došlá  pošta 

a) V pond�lí 28.4.2008 se uskute�ní ve�ejné zasedání zastupitelstva m�sta Olomouce 

b) Z Magistrátu m�sta Olomouce –odboru koncepce a rozvoje došlo oznámení o zm�n� 
územního plánu sídelního útvaru Olomouc. Ve�ejné projednání návrhu se uskute�ní v pond�lí 
19.5.2008 v 15,00 hodin v zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje MmOl.  

c) Zvláštní užívání silnice B. Martin� firma SIGNALBAU a.s. 

d) Objednávka dokon�ení h�išt� 

e) Databáze drobných rekrea�ních ploch 

3) R�zné 

a) Jednání s panem �echem z technických služeb m�sta Olomouce o možnosti naplánovat akci 
na opravu místní komunikace u rybníka , která by byla financována z finan�ních prost�edk� 
KM�. Tato akce by byla financována ve dvou etapách. 

b) Pí. Letochová informovala o plánovaném budování cyklostezky, která by m�la vést na území 
dnešní polní cesty, která vede kolem pevn�stky do Chválkovic. 

c) Pan Jordán informoval o dokon�ování prací kolem tenisové st�ny na místním h�išti.  

d) Paní Látalová informovala o možnosti pose�ení travnaté plochy na místním h�išti. Tato akce 
by prob�hla za�átkem �ervna a následn� za�átkem m�síce zá�í. Tuto plánovanou akci komise 
schválila. 

e) Pí. Letchová informovala o projednání návrhu zm�n u linky �. 13.Jedná se hlavn� o posunutí 
ranního spoje této linky, která by podle návrhu KM� m�la být posunuta  ze 7:19 hodin na �as 
d�ív�jší-tj. kolem 7:00 hodin- podle možností Dopravního podniku m�sta Olomouce. Žádost o 
zavedení spoje s odjezdem z hl. nádraží do Týne�ka v 16:07 hod. 

f) Na návrh KM� Týne�ek žádáme o schválení nového �lena komise:  

Bc. Radek Sm�šný, Šternberská 29 Olomouc – Týne�ek, nar. 27.5.1981, tel. 777 810 527 

Email : radek.smesny@dssoft.cz 
 

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 5.6.2008 v 18.30 hod., Týne�ek, budova MŠ 
 
Zapsala: pí. M. Trembá�ová    Komise m�stské �ásti 27 Olomouc-Týne�ek 

                P�edseda: pí..J. Látalová 
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KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNE�EK 

 
 

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


