KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání č. 3/2014
Místo:
Přítomni:

Olomouc, dne 26. 03. 2014, 18:30 hod.
D. Mifka, L. Wisniewská, M. Trembáčová, Š. Šubová, J. Vlasák, J. Jordán, M.
Letochová
Strážník městské policie, Z. Kypěka

Hosté:

Program
1. Jednání s MPOl
-

KMČ žádá strážníky MPOl o spolupráci v těchto oblastech:
• zajistit ve spolupráci s PČR měření rychlosti vozidel na ul. Šternberská a B. Martinů
• 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

2. Došlá pošta
-

ČEZ: Informace o místním přerušení dodávky elektřiny, viz níže.

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 trvá. Nové informace nejsou
známy.
3.2 Aktuálně projednané body
- KMČ schválila plán oprav místních komunikací pro r. 2014. Ve spolupráci s TSMO
budou v letošním roce a dle finančních možností Města Olomouce provedeny tyto
opravy:
• oprava nástupních ploch autobusových zastávek
• oprava poškozeného povrchu místní komunikace za bývalým rybníkem na ul. B.
Martinů (u domů č.p. 23 a č.p 25)
• dle finančních možností dojde k rozšíření dětského hřiště o houpačku pro starší děti
- Ve spolupráci se sousedními KMČ bude řešen společný postup preventivních opatření
při hubení komárů.
- Dne 2.4.2014 od 7:30 do 16:30 bude ze strany ČEZ na ul. Ševčíkova vypnuta dodávka
elektřiny.
- Na vývěsce KMČ byl umístěn termínový plán konání sběrových sobot.
Další jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 24. 4. 2014 v 18:30 hodin.
Zapsal a schválil:

D. Mifka

SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA – jednání KMČ jsou veřejná.

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