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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK 

Zápis z jednání č. 09/2013 
 
Místo:  Týneček, budova MŠ, dne 26. 08. 2013, 18:30 hod.  
Přítomni:  D. Mifka, L. Wisniewská, M. Letochová, M. Trembáčová, Š. Šubová, J. Vlasák, J. 

Jordán 
Hosté:  Strážník městské policie, p. V. Kubina,  
  Paní M. Kořalková, paní T. Skývová 

 
  

Program 

1. Jednání s MPOl  
- KMČ žádá strážníky MPOl o spolupráci v těchto oblastech: 

• zejména v odpoledních hodinách kontrolovat dodržování pořádku u autobusové 
zastávky, v přilehlém parčíku a rovněž na dětském hřišti 
• u majitelů psů kontrolovat a vymáhat dodržování zákazu volného pobíhání psů  

2. Došlá pošta 
- Centrum semafor: Na kole bezpečně – umístěno na vývěsce 
- Centrum semafor: Rozvážně a bezpečně (pro seniory) – umístěno na vývěsce 

3. Projednávané body 
3.1. Otevřené body z minulých jednání KMČ 

- Záměr KMČ Týneček vybudovat přechod pro chodce na ulici Šternberská včetně 
související opravy dešťové kanalizace na ul. B. Martinů pokračuje dle dohodnutého 
plánu. Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. 

- V měsíci srpnu proběhla rekonstrukce chodníku před Mateřskou školkou. Stavba byla 
převzata do trvalého užívání. 

 
3.2 Aktuálně projednané body      

- Prořez stromů v ul. Chaloupky – KMČ zašle na příslušný odbor magistrátu Města 
Olomouc žádost na provedení prořezu stromů v termínu podzim r. 2013  

- V okolí autobusové zastávky a na dětském hřišti se poslední dobou hromadí 
odpadky. Žádáme naléhavě spoluobčany i návštěvníky Týnečka, aby na veřejných 
prostranstvích udržovali pořádek. O pomoc v této oblasti jžádáme i Městskou policii 
Olomouc. 

- Do konce měsíce listopadu proběhne rekonstrukce chodníku u autobusové zastávky. 
- Na ředitelství ZŠ Gorkého bude zaslána žádost o zajištění topení v prostorách 

knihovny v půjčovních hodinách. 
 
Další jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 31. 10. 2013 v 18:30 hodin. 
 
 
Zapsal: 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, 
internetové stránky města Olomouce 


