KOMISE M

STSKÉ ÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNE EK

Zápis z jednání 5/2008
Místo:
P ítomni:
Hosté:

Týne ek, budova MŠ, dne 5.6.2008, 18.30 hod.
pí.Látalová , pí.Trembá ová, , p. Šubová, p.Vlasák, pí.Letochová, p. Jordán, p. Sm šný
Strážníci MPO - p. Kyp na, p. Suchánek

Program:
1)

Jednání s m stskou policií (strážník Švec, strážník Suchánek)
Neustále probíhá zábor m stského pozemku lidmi z Týne ka k uskladn ní nap . stavebního
materiálu p ed jejich domy – možno ešit po ohlášení dle p estupkového zákona
Stížnosti obyvatel na volné ven ení ps v Týne ku – možno ešit vyhláškou . 8 z roku 2005

2)

Došlá pošta
a) Dokon ená tenisová st na na h išti.
b) Schválená objednávka na opravy ve ejných komunikací na ulici Šternberská, Blodkovo
nám stí.
c) Databáze drobných rekrea ních ploch

3)

R zné
a)

ešení nevyhovující situace v silni ním provozu na ulici Šternberská – návrh na vybudování
stálého radaru na m ení rychlosti, ešením pov en p. Sm šný

b) V termínu od 13.6.2008 – 16.6.2008 objednáno se ení trávy na h išti, objednávka by nem la
p esáhnout ástku 2.000 K .
c) V termínu od 23.6.2008 – 27.6.2008 prob hne se ení trávy na pozemcích m sta
d) Plánované budování cyklostezky – zatím žádné informace

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 26.6.2008 v 18.30 hod., Týne ek, budova MŠ
Zapsal: Bc. Radek Sm šný

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 )

zapis_2008-06-05.doc

www.Olomouc.eu/Tynecek , e-mail kmc27@nnol.cz

Strana 1 z 1

