
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 12/2018 

z jednání dne  4.prosince 2018 

I. Prezence 

Přítomni: V. Kauerová, M. Letochová, R. Hlobilová, K.Absolonová, R. Kubíček  

J.Hepnárek, F.Malina, P.Sova 

Hosté:  R. Zapletal     

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

II. Zahájení 

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 8 členů. Komise 

byla usnášení schopná po celou dobu jednání. 

III. Otevřené body z minulého jednání 

1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská  – trvá.  

2. Po skončení opravy propustku není stále proveden úklid a odstranění skládky 

po stavbě na straně u benzinové pumpy. KMČ podala oficiální podnět na OŽP 

na odstranění černé skládky - trvá. 

IV. Nové body 

KMČ se sešla na svém prvním jednání v novém složení. Předsedkyně předala 

členům Jednací řád KMČ a Status KMČ. Rovněž je seznámila s prací minulé 

komise, na kterou by měli noví členové navázat. Nová KMČ zachová svá 

pravidelná jednání 1.čtvrtek v měsíci od 18.00 hod. v budově MŠ na Blodkově 

náměstí. Informace pro občany budou vyvěšovány ve vývěskách a na webových 

stránkách - https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-

casti/tynecek. 

V. Různé, diskuze 

a) Sběrová jarní sobota bude dne 13.dubna 2019.  

b) Proběhlo druhé jednání  ve věci zpracování investičního záměru  nového 

řešení točny MHD v Týnečku. Na jednání KMČ byly předloženy další 2 



varianty, ke kterým bylo rovněž předáno stanovisko zpracovateli záměru. KMČ 

jednomyslně odmítá řešení umístění zastávky pro autobusovou dopravu 

KISDOK na hlavní silnici Šternberská. Dále KMČ požaduje projednání všech 

variant se zpracovatelem záměru na jednání KMČ  a  konečné řešení záměru 

požaduje KMČ projednat na veřejném projednání s občany městské části 

Týneček. KMČ obdržela konečný zápis z jednání – bude předloženo na 

lednovém jednání KMČ. 

VI. Požadavky k projednání    

1. Návrh zóny 30 - na tzv. Malé Šternberské, Ševčíkova, Blodkovo nám. je 

v řešení, pravděpodobně  bude vyhlášena až příští rok – trvá. 

VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 19:00 hodin. 

Nejbližší akce:  

16.12. Vánoční setkání seniorů 

 

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová 

 

Upozornění občanům: 

 

Od 9.12.2018 platí nové jízdní řády autobusové dopravy – 

vyvěšeno na vývěskách a webových stránkách KMČ. Omlouváme 

se občanům za  opožděnou informaci, ale  KMČ nebyla o změně 

ze strany MMOL včas informována.  


