
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 10/2017 

z jednání dne 5. října 2017 

I. Prezence 

Přítomni: V. Kauerová, M.Letochová,  M. Trembáčová, J. Jordán, P. Hlobil,  

R. Zapletal, J. Jelének 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

II. Zahájení 

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 7 členů. Komise 

byla usnášení schopná po celou dobu jednání. 

III. Otevřené body z minulého jednání 

1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská – aktuální informace z odboru 

investic MMOL jsou vyvěšeny na vývěskách KMČ. 

IV. Nové body 

1. SOKOL – stavebnímu úřadu podána výzva na řešení havarijního stavu zídky 

u hřiště, akce zařazena do investičního plánu KMČ na rok 2018. 

2. Dětské hřiště – skluzavka je rozbitá, bude nahlášeno k opravě na MMOL – 

urgence požadavku na opravu.   

3. KMČ obdržela návrh nových jízdních řádů pro rok 2018 – bude jednáno 

s MMOL o úpravě návrhu. 

4. Od 13.10. bude ukončen provoz autobusové linky č. X2. 

5. Program akce Konference k rodinné politice a Dny pro rodinu – vyvěšeno. 

6. Sdělení TSMO – v období od 1.11. 2017 – 31.3.2018 probíhá zimní údržba. 

Podněty a dotazy k zimní údržbě lze podávat na tel. čísle 585 700 040 nebo 

605 201 686. Hlášení závad VO a komunikací lze na webových 

stránkách:www.tsmo.cz. Sběrový dvůr v Neředíme bude mimořádně uzavřen 

v období od 28.-29.10. a 4.11.-5.11.   



V. Různé, diskuze 

a) V Týnečku je  plánovaná  podzimní sběrová sobota, termín 21.10.2017.  

b) Bude prověřena možnost na instalaci sběrného kontejneru na textil v místech 

autobusové zastávky – bude realizováno v podzimních měsících. 

c) SOKOL požádal o prověření stavu podané žádosti o dotaci na MMOL a o 

možnost finančně podpořit opravu střechy objektu na hřišti. 

d) Upozornění na špatný stav zábradlí u propustku  po pravé straně při silnici na 

Šternberk u benzinové pumpy – podnět předán na MMOL. 

  VI. Požadavky k projednání    

1. KMČ obdržela podnět na prověření možnosti instalace svodidel v místě 

silnice – zatáčka u vojenské pevnůstky po pravé straně směr Šternberk. Ze 

strany MMOL, odboru vnějších vztahů, přislíbeno projednání  možnosti 

realizace s vlastníkem komunikace – trvá. 

2. Ulice Šternberská – podnět občanů na špatnou kvalitu pitné vody, požadavek 

na zjištění informace, kdy byl naposled proveden ze strany Moravské 

vodárenské společnosti kontrolní odběr vody – dotaz odeslán, zatím bez odezvy. 

3. KMČ byla opětovně požádána o zajištění provádění měření rychlosti na 

silnici směrem Hlušovice – Týneček a umístění dopravní značky snižující 

rychlost – od MMOL sděleno, že bude umístěn radar pro měření rychlosti a po 

vyhodnocení výsledků budou přijata opatření, o kterých bude KMČ 

informována. 

VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 19:00 hodin. Příští jednání se bude konat 

v místní knihovně 2.11. 2017 v 18.00 hodin. 

 Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby zde podávali své podněty. 

Nebližší akce: 

4.11. 2017 sobota – lampiónový průvod 

 

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová  


