KOMISE M

STSKÉ ÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNE EK

Zápis z jednání 7/2008
Místo:
P ítomni:
Hosté:

Týne ek, budova MŠ, dne 25.9.2008, 18.30 hod.
pí.Látalová , pí.Trembá ová, , p.Bádal, p.Vlasák,, p. Jordán, pí Šubová, pí. Letochová,
p. Sm šný, p. Loko
strážník Jašek, strážník Hrade ný

Program:
1)

Jednání s m stskou policií (strážník Jašek, strážník Hrade ný)
a) MPO za ídí dohled v no ních hodinách na parkování automobil u rybníka.
b) Domluveno m ení rychlosti na ulici Bohuslava Martin
c) Telefonický kontakt – pprap. Helekal - dotaz, zda je jakýkoliv problém s chováním ob an

2)

Došlá pošta
a) Mapa drobných rekrea ních ploch na www stránkách m sta (www.olomouc.eu)–d tská h išt
b) Harmonogram sb rových sobot – v Týne ku 8.11.2008
c) Žádost o sd lení stanoviska k pronájmu, prodeji, nabytí, sm n majetku statutárního m sta
Olomouce na parcele . 377/76 orná p da o vým e 18 991 m2 v k.ú. Týne ek – KM
Týne ek souhlasí s výše uvedeným za podmínky vybudování p íjezdové komunikace mimo
ulice Blodkovo nám stí, Chaloupky.

3)

R zné
a) Investi ní zám r - vybudování povrchové kanalizace v Chaloupkách
b) Investi ní zám r na rok 2009 – rekonstrukce místní komunikace na ulici Šternberská
c) Zám r vybudovat p echod pro chodce na ulici Bohuslava Martin (p echod pro chodce by
navazoval na chodník vedoucí autobusové zastávce).
d) Problematika havarijních d evin a pasportizace – požadavek RMO na podání informací o
d evinách v havarijním stavu na ve ejných prostranstvích v Týne ku.
e) Po dohod s vedoucí M stské knihovny (pí. Mullerová) dochází ke zm n
v Týne ku – pov ená pí. Baleková.

knihovnice

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 30.10.2008 v 18.30 hod., Týne ek, budova MŠ
Zapsal: Ing. 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 )
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