KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání č. 05/2013
Místo:
Přítomni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 30. 05. 2013, 18:30 hod.
D. Mifka, L. Wisniewská, J. Vlasák, M. Trembáčová, M. Letochová, Š. Šubová
Strážník městské policie, p. Z. Kypěna, paní Mgr. Bezděková

Program
1. Jednání s MPOl
-

KMČ žádá strážníky městské policie, aby častěji konali obchůzky v Týnečku

2. Došlá pošta
-

SMOl, odbor majetkoprávní: Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku
statutárního města Olomouce
DPMO: Příspěvek na jízdné pro čestné dárce krve (umístěno na vývěsce KMČ)
SMOl, odbor vnějších vztahů a informací: Objednávka projektové dokumentace
přechodu pro chodce na ul. Šternberská + kanalizace na ul. B. Martinů
TSMO: Plán prací pro KMČ na červen 2013 (umístěno na vývěsce KMČ)
Eufour PR, s.r.o.: Informace o průzkumu ve vybraných domácnostech v souvislosti
s distribucí tašek na tříděný odpad (již proběhlo)
TSMO: Seznam orientačních nákladů dle dohodnutého rozsahu oprav místních
komunikací v Týnečku v r. 2013
MMOl a TSMO: Objednávka prací pro KMČ na měsíc červen 2013

3. Projednávané body
3.1. Otevřené body z minulých jednání KMČ
- Prořez stromů v ul. Chaloupky – bude realizován na podzim r. 2013.
3.2 Aktuálně projednané body
- Záměr KMČ Týneček vybudovat přechod pro chodce na ulici Šternberská včetně
související opravy dešťové kanalizace na ul. B. Martinů pokračuje dle dohodnutého
plánu.
- Členové KMČ hlasováním odsouhlasili souhlasné stanovisko se záměrem statutárního
města Olomouce odprodat část pozemku ve vlastnictví města paní Mgr. Bezděkové.
- Oprava místních komunikací v Týnečku včetně rekonstrukce chodníku v parčíku u
autobusové zastávky je ze strany TSMO naplánována na měsíc červen 2013.
- Žádáme obyvatele a návštěvníky místní části Týneček, aby udržovali čistotu na námi
společně užívaných veřejných plochách. V pravomoci strážníků MPOl je dohled i
udělování případných postihů dle Vyhlášky města Olomouce č. 8/2005, resp. č. 9/2011.
Další řádné jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 27. 06. 2013 v 18.30 hodin.
Zapsal:
Schválil:

M. Trembáčová
D. Mifka

SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA – jednání KMČ jsou veřejná.
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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Rozdělovník: Předseda KMČ č. 27, vývěska KMČ, MMOL odbor vnějších vztahů - Mgr. Puhač,
internetové stránky města Olomouce
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