
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 2/2019 

z jednání dne 7. února 2019 

I. Prezence 

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

R. Kubíček,  J. Hepnárek, F. Malina, R. Zapletal 

Nepřítomen: P. Sova (bez omluvy) 

Hosté: MPO - strážník Hájek  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

II. Zahájení 

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 8 členů, 1člen 

nepřítomen. Komise byla usnášení schopná po celou dobu jednání. Komise 

zvolila ověřovatele zápisu – Bc.K.Absolonouvou.  

III. Otevřené body z minulého jednání 

1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská   - v současné době je dopracována 

projektová dokumentace odborem investic statutárního města. Proběhlo jednání 

u Mgr. M. Žbánka, primátora města, za účasti garanta KMČ náměstka doc. K. 

Konečného a náměstka pro investice JUDr. M. Majora včetně zástupců z odboru 

investic. Na jednání bylo dohodnuto, že akce, vzhledem k tomu, že 

dokumentace je již připravena, bude zařazena k realizaci – část bude hrazena 

z dotací kraje a část z finančních prostředků statutárního města. Dokumentace je 

připravena k vypsání  soutěže na zhotovitele. O dalším vývoji bude KMČ 

informovat. 

2. KMČ podala oficiální podnět na OŽP na odstranění černé skládky.  Z odboru 

odpadového hospodářství MMOL bylo sděleno, že Správa silnic olomouckého 

kraje, jakožto investor provedené stavby,  byla vyzvána k odstranění skládky a 

byl jí uložen termín pro splnění výzvy - splněno pouze částečně, trvá. 

IV. Nové body 

1. Předsedkyně KMČ uskutečnila s garantem KMČ Týneček prohlídku městské 

části. Mimo jiné byl nám. primátora doc. K. Konečný seznámen na místě 



s problematikou tělocvičny Sokola – je nutné vyřešit především otázku nové 

podlahy v tělocvičně (přislíbena z odboru školství výměna již v letošním roce) a 

dále  je nezbytně nutné z bezpečnostních důvodů vyřešit napojení prostor, které 

užívá Sokol, na plynové topení. Nám. primátora rovněž odmítl návrh odboru 

školství na zakoupení elektrických přímotopů pro vytápění tělocvičny a šatny. 

Bylo dohodnuto, že Sokol zajistí návrh na zhotovení napojení na plynový uzávěr 

na budově MŠ včetně rozpočtu (nový kotel a stavební práce). Dokumentace 

bude předána nám. primátora K. Konečnému k projednání a k návrhu dalšího 

postupu.   

2.V termínu od 18.3. – 30.9. 2019 dojde v důsledku rekonstrukce silnice I/46 

a III/44310 u Tovéře k omezení autobusové dopravy do Týnečka. KMČ byl 

předložen návrh na úpravu jízdních řádů – poslední verze, která byla členy 

KMČ jednohlasně odsouhlasena. O nových jízdních řádech budou občané 

informování v předstihu na vývěskách a internetové stránce KMČ. 

3. Nová oficiální emailové adresa KMČ: kmc27@olomouc.eu – členové 

KMČ se jednomyslně shodli na oprávněných osobách, které budou mít za KMČ 

do emailové schránku přístup (předsedkyně a ověřovatel). Adresa slouží pro 

podněty a komunikaci občanů s KMČ.   

4. KMČ obdržela informace o rozpočtu na rok 2019: členové KMČ se po 

diskuzi jednomyslně shodli, že z položky: „nákup služeb a velké opravy 

tj.150.tisíc“ rozdělí  následovně: 100.tisíc na podporu konání akcí v městské 

části a 50.tisíc ponechá na ostatní výdaje jako rezervu. Položka „opravy 

chodníků“ ve výši 300.tisíc bude projednána s odborem dopravy a bude 

rozhodnuto o úsecích oprav chodníků včetně výtluků komunikací.  

5. Nově letos KMČ obdržely finanční prostředky na tzv.“estetizaci veřejného 

prostranství“ –  KMČ navrhla následující akce: doplnění herních prvků na 

dětském hřišti o prvky pro starší děti, workoutové hřiště, zajištění trvalé 

celoroční údržby chodníku z Chválkovic do Týnečka  včetně odstranění náletů 

zeleně v přilehlé příkopě, zajištění sběru a úklidu plodů okrasných hrušní 

v lokalitě ulice Chaloupky.  

6. Poplatek za komunální odpad je nutné uhradit do 31.5.2019. 

7. Jednání zastupitelstva města Olomouce proběhne v pondělí 4. března od 9. 

hod. v sále na Hynaisově ulici. 

8. V průběhu roku se rada města Olomouce zúčastní na jednání jednotlivých 

KMČ. O termínu setkání s KMČ  Týneček, Chválkovice a Pavlovičky  budou 

občané včas informování na webových stránkách KMČ a ve vývěskách. 

Vzhledem k malé kapacitě jednacích prostor bude nutná rezervace míst od 
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občanů, kteří se jednání chtějí zúčastnit na emailu: 

daniela.hornakova@olomouc.eu. 

9. Od 1. července 2019 bude MHD pro seniory nad 65 let zdarma – podmínkou 

je  předložení osobního dokladu při revizi jízdenek. 

Došlá pošta:  

 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou 

vyhláškou na akci „Výstavba RD Týneček, dopravní infrastruktura – 2. 

etapa, komunikace, odvodnění a veřejné osvětlení“ (parcely 62/4, 88/4, 

148/1, 148/2, 151, 379/46). 

 MMOl obdržel Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosti v k.ú. 

Týneček, která  bude probíhat od 1.4.2019  - 31.12.2019 – vyvěšeno. 

 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství zaslal na KMČ 

podnět na řešení neoprávněného parkování na městské  ploše zeleně a 

na přilehlých soukromých pozemcích v ulici Chaloupky (doloženo 

fotografiemi).  

KMČ na základě upozornění odboru na danou situaci, která    

umožňuje udělení finančních sankcí za nedovolené parkování, 

požádal MPO o součinnost a o informování všech občanů v této 

lokalitě na konání protiprávního jednání.   

V. Různé, diskuze 

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

b) Od 22. ledna 2019 bude opět zahájen i pravidelný svoz bio odpadu v 

Olomouci. 

c) TJ Sokol ve spolupráci s KMČ zahájí cvičení pro malé děti s rodiči a tvořivé 

dílničky. O podrobnostech budou občané dále informováni.  

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, za KMČ je 

pověřen pan Kubíček, aby urgoval p. V.Holého na MMOL.  

KMČ dále požaduje prověření ze strany MMOL u dopravního inspektorátu 

možnost nainstalování radaru na měření rychlosti vozidel na komunikaci 

Šternberská. Zároveň KMČ žádá o provádění kontrol dodržování rychlosti 

ze strany Policie ČR na této komunikaci. 
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K materiálu “ Plán udržitelné městské mobility Olomouc “ nemá KMČ žádné 

podněty. 

2.TSMO neprovedly úklid autobusové zastávky po napadání sněhu ani 

v odpoledních hodinách. Uklizen nebyl ani přístupový chodník, který zůstal 

pokrytý zmrzlou vrstvou sněhu po celou dobu, než došlo k jeho odtání vlivem 

počasí. KMČ obdržela na tento stav stížnosti občanů a důrazně žádá o 

nápravu.   

 

 VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 20.15 hodin. 

 

Příští jednání komise se uskuteční 7.3.2019 v 18:00 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová 

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová 

 

 

 


