
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 3/2019 

z jednání dne 7. března 2019 

I. Prezence 

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

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

Nepřítomna:  R.Hlobilová ( omluvena) 

Hosté: MPO - strážník Hájek, pí Michalíková a dle prezenční listiny obyvatelé 

ulice Chaloupky  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

II. Zahájení 

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

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

zvolila ověřovatele zápisu – Bc. K. Absolonová.  

III. Otevřené body z minulého jednání 

1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská  -  v letošním roce bude realizována 

1.etapa akce (opěrná zídka, přeložka sítí). O dalším vývoji bude KMČ 

informovat. 

2. KMČ podala oficiální podnět na OŽP na odstranění černé skládky u 

benzinové pumpy - splněno pouze částečně, trvá. 

IV. Nové body 

1. Předsedkyně KMČ se zúčastnila jednání Rady města Olomouce dne  

11.3.2019, kde seznámila členy rady s problémy městské části Týneček, 

především s problematikou rekonstrukce podlahy a topení tělocvičny Sokola ( 

současně předán rozpočet akce), bylo přislíbeno řešení problému již v letošním 

roce. Rada se seznámila i se stavem řešení přípravy a realizace akce přechodu 

pro chodce na ulici Šternberská. Předsedkyně dále seznámila přítomné 

s problémem parkování v Chaloupkách, stejně jako se stížnostmi občanů na 

nevhodnou výsadbu hrušní v této lokalitě. Ze strany města byla přislíbena 

pomoc při řešení této situace. Rovněž byla zmíněna otázka řešení zřízení 



obchodu, avšak vzhledem k tomu, že zde město žádné budovy kromě MŠ 

nevlastní, není schopno požadavek občanů vyřešit. Diskutovány byla i problémy 

zajištění městské hromadné dopravy a obslužnosti Týnečka.  Závěrem  jednání 

poděkovala předsedkyně za dosavadní vstřícný postoj k řešení problémů ze 

strany města v městské části Týneček.    

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. 

Jízdní řády jsou vyvěšeny včetně harmonogramu prací na internetových 

stránkách KMČ a ve vývěskách. 

3. KMČ obdržela informace o rozpočtu na rok 2019: Položka „opravy 

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

stanoveny  úseky oprav chodníků (část Blodkova náměstí) včetně výtluků 

komunikací.  

4. KMČ dále jednomyslně odsouhlasila podání podnětu k řešení nevhodně 

upraveného soukromého vjezdu do objektu na ulici B. Martinů, který tvoří 

překážku v ploše chodníku. Na základě stížností občanů bude dán podnět 

příslušnému odboru MMOL k řešení. Další podnět na prověření provádění 

stavby se bude týkat části odstraněného chodníku při rekonstrukci soukromého 

objektu na ulici B. Martinů.  

5. KMČ upozorňuje občany, že na katastru jiných městských částí  byl 

nahlášen pohyb 3 žen, které se snažily pod záminkou, že jsou členové KMČ, 

dostat do obydlí převážně seniorů. Městská policie vyzývá občany 

k opatrnosti.   

6. KMČ odsouhlasila příspěvek na postřik proti komárům v letošním roce, který 

bude proveden na přelomu měsíce  března a dubna. 

7. KMČ obdržela sdělení oddělení městské zeleně MMOL o podmínkách a 

termínech hlášení zeleně určené k odstranění či údržbě vysazené na veřejných 

plochách. Tato hlášení zajišťuje KMČ na základě podnětu občanů. 

8. 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, požádala MPO o součinnost a o informování 

všech občanů v této lokalitě na konání protiprávního jednání.   

Na jednání KMČ se dostavili občané z ulice Chaloupky a celá situace jim byla 

ze strany předsedkyně a přítomného strážníka MPO podrobně vysvětlena. 



Vzhledem k tomu, že není právní nárok na zajištění parkování u obydlí na 

veřejných plochách či zeleni, doporučili členové KMČ, aby se občané obrátili  

s problémem na statutární město Olomouc s návrhem řešení, tj. odstranění 

nelegálního drobného pásu zeleně, která odděluje chodník a vozovku nebo o 

možnost parkování na druhé straně vozovky, kde se nachází částečně  zbytky 

trávníku ve vlastnictví města. KMČ slíbila požadavky občanů podpořit, avšak 

zároveň je upozornila, že nemá žádné zmocnění problematiku řešit. Rovněž byla 

požádána MPO prostřednictvím ředitele Mgr. Skalického o toleranci stávajícího 

stavu parkování do doby vyřešení problému.  

V. Různé, diskuze 

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

rybníka. 

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

dílničky. O podrobnostech budou občané dále informováni.  

c) KMČ a TJ Sokol se přihlásili společně do  celorepublikové akce Ukliďme 

Česko, občané budou o akci podrobně informování letáky a na vývěskách. 

KMČ vyzývá k hojné účasti všechny občany Týnečka neboť cílem akce je 

provedení jarního úklidu veřejných prostor v naší městské části.  

d) KMČ opětovně obdržela stížnosti na spalování komunálního odpadu 

v domech - upozorňujeme, že takové jednání je v rozporu s zákonem o ochraně 

ovzduší a žádáme občany, aby se takového jednání zdrželi. V současné době je 

již možné požádat odbor životního prostředí MMOL o kontrolu. 

e) KMČ znovu důrazně upozorňuje občany, aby uklízeli psí exkrementy na 

veřejných prostranstvích. 

f) Dne 27.2. se konalo veřejné projednání materiálu Hospodaření se srážkovými 

vodami. Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti do 13.1.2020, 

podrobnosti jsou na webových stránkách MŽP. Dotaci lze čerpat až do výše 

50% nákladů. 

VI. Požadavky k projednání    

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

v řešení, za KMČ je nově pověřen pan Kubíček, aby urgoval p. V. Holého na 

MMO – sděleno, že bude v nejbližší době vydáno.  

KMČ dále požaduje prověření ze strany MMOL u dopravního inspektorátu 

možnost nainstalování radaru na měření rychlosti vozidel na komunikaci 



Šternberská. Dle sdělení primátora města na zasedání RMO dne 11.3. bude 

požadavek zahrnut do žádosti za celé statutární město a bude zde 

pravděpodobně instalován radar i s kamerou.  

2. KMČ bude požadovat instalaci 1 ks odpadkového kovového koše 

v prostorách autobusové zastávky, aby bylo možné zde odhazovat nedopalky 

cigaret. 

 VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 20.45 hodin. 

 

Příští jednání komise se uskuteční  4.4.2019 v 18:00 hod. 

 

 

 

Email: kmc27@olomouc.eu 

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová 

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová 
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