
   

 
zápis_2011_06_30.doc www.Olomouc.eu/Tynecek , e-mail komise.tynecek@seznam.cz Strana 1 z 1 

 
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK 

Zápis z jednání č. 06/2011 
 
Místo:  Týneček, budova MŠ, dne 30.06.2011, 18.30 hod. 
Přítomni :  D. Mifka, Š. Šubová, M. Trembáčová,  L.Wisniewská, M.Letochová, 
                        J.Jordán, J.Vlasák 
Omluveni :  
Hosté:  Strážníci Městské policie Olomouc, pp. Kypěna a pp.Jakeš          
  
                                            

Program  

1. Jednání s MpO  
- Strážníci namátkově kontrolují dětské hřiště a jeho okolí, jinak nemá KMČ žádné 
požadavky či připomínky. 
 

2. Došlá pošta 
- Nátěry stožárů veřejného osvětlení: Technické služby města Olomouce se prostřednictvím  

Ing. Jiřího Nakládala obrací na KMČ s žádostí o zaslání podnětů k provedení nátěrů 
sloupů VO v Týnečku (stav zjistí a návrhy sepíše p. Wisniewská). Podněty zpracované 
KMČ budou sloužit TSMO jako podklad pro tuto činnost v dalším období.  

- Doručen plán činností TSMO na měsíc červenec - plán je vyvěšen na vývěsce. 
- Schválení vybudování přechodu pro chodce na ul. B. Martinů - nyní probíhá závěrečná 

fáze výběrového řízení na dodavatele. Vlastní práce by měly být zahájeny 15.8.2011. 
- Odbor majetkoprávní statutárního města Olomouc: Žádost o sdělení stanoviska KMČ 

k prodeji parcely ve vlastnictví statutárního města Olomouce.  

Projednávané body 
- Během měsíce června proběhla oprava místní komunikace na Šternberské ulici 
-    V červnu byla instalována vývěska určená pro neformální sdělení obyvatelům Týnečka  
- Byla vystavena objednávka na 2 informační radary pro měření rychlosti projíždějících 

vozidel v Týnečku 
- V listopadu a prosinci 2011 bude provedena úprava jízdních řádů MHD. O změnách bude 

KMČ s předstihem informovat prostřednictvím vývěsky. 
- Stanovisko KMČ k prodeji parcely bude předáno na odbor majetkoprávní. 

Další řádné jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 28. 7. 2011 v 18:30 hodin  
 
 
Zapsala: M.Trembáčová    Schválil: D. Mifka 
 
 
 
 

 

SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA   –   jednání KM Č jsou ve řejná.  

 
 
Rozdělovník : Předseda KMČ č. 27, vývěska KMČ, MMOL odbor vnějších vztahů - Mgr. Puhač 


