KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání č. 02/2015
Místo:
Přítomni:

Olomouc, dne 26. 02. 2015, 18:30 hod.
D. Mifka, L. Wisniewská, M. Trembáčová, Š. Šubová, J. Vlasák, J. Jordán, M.
Letochová
Strážník městské policie, Z. Kypěna, telefonicky

Hosté:

Program
1. Jednání s MPOl
-

KMČ žádá i nadále strážníky MPOl o spolupráci v těchto oblastech:
• zejména v odpoledních hodinách kontrolovat dodržování pořádku u autobusové
zastávky, v přilehlém parčíku, na dětském hřišti a za zdí hřiště
• kontrolovat dodržování správného parkování vozidel, resp. zachování průjezdnosti
ulic

2. Došlá pošta
-

Dopravní podnik města Olomouce: Informace pro seniory od 70 let věku - umístěno na
vývěsce KMČ

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. Tato investiční akce byla
dána do požadavků na realizaci v r. 2015 – trvá.
- KMČ žádá spoluobčany, aby v nadcházejícím topném období nespalovali v lokálních
topeništích komunální odpad a jiné, životní prostředí ohrožující materiály – trvá po celé
topné období.
3.2 Aktuálně projednané body
- KMČ Týneček předala všem radním města Olomouce dopis s žádostí o podpoření
výstavby přechodu pro chodce, viz bod 3.1. Kopie dopisu byla následně předána na
odbor investic. O další vývoji budeme informovat
- Dnem 6.3.2015 bude zahájen pravidelný letošní svoz bioodpadu. Probíhat bude do
odvolání každý sudý pátek.
- Sběrová sobota se v místní části Týneček uskuteční dne 30.5.2015. Další podrobnosti
budou uvedeny v dubnovém zápisu KMČ.
- Na dětském hřišti byl zničen odpadkový koš, KMČ požádá TSMOl o dodání nového.

Další jednání KMČ se uskuteční dne 26. 03. 2015 od 18:30 hodin v budově MŠ Týneček.

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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