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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK 

Zápis z jednání č. 10/2013 
 
Místo:  Týneček, budova MŠ, dne 31. 10. 2013, 18:30 hod.  
Přítomni:  D. Mifka, L. Wisniewská, M. Trembáčová, Š. Šubová, J. Vlasák, J. Jordán, M. 

Letochová 
Hosté:  Strážník městské policie, p. Kypěna  
  pp. J. Zatloukal, V. Lokoč 

 
  

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 
- SMOl, odb. majetkoprávní: Žádost o stanovisko k prodeji majetku statutárního města 

Olomouc 

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. 

- Do konce měsíce listopadu proběhne rekonstrukce chodníku u autobusové zastávky, 
dodavatelská firma termín garantuje. 

- Na ředitelství ZŠ Gorkého bude zaslána žádost o zajištění topení v prostorách 
knihovny v půjčovních hodinách – bude realizováno v listopadu 2013. 

 
3.2 Aktuálně projednané body   

- KMČ žádá všechny spoluobčany v Týnečku, aby dodržovali pravidla tzv. nočního 
klidu. Jak postupovat v případě hlučných sousedů popisuje přiložený návod 
zpracovaný přestupkovým oddělením olomouckého magistrátu. 

- KMČ vydala souhlasné stanovisko k žádosti dle bodu č.2 tohoto zápisu.  
- Údržbu zeleně u pomníku vedle školky spolu s odvozem shrabaného listí zajistí 

TSMO v průběhu měsíce listopadu 2013.   
 
Další jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 28. 11. 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 


