
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 9/2019 

z jednání dne 5. září 2019 

I. Prezence 

Přítomni:   V. Kauerová, K. Absolonová, J. Hepnárek, F. Malina, R. Kubíček, R. 

Hlobilová, M. Letochová, R. Zapletal  

Nepřítomen: P. Sova - neomluven 

Hosté: MPO – strážník M.Vychodil, pí. M.Rohanová, p. J.Kroča, pí R.Tichá, pí. 

J.Titzová  

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 

opěrná zídka, přeložky inž. sítí; předpokládané zahájení 1. etapy akce je 9/2019,  

občané dotčeni stavbou budou o průběhu prací informováni letákem do domu 

(oznámení o plánované částečné uzavírce v září vyvěšeno) – trvá. 

IV. Nové body 

1. Proběhla úprava části povrchu na dětském hřišti, bude provedena instalace 

nových herních prvků  do pol.září ( program „estetizace“).  

2. V budově MŠ byla ukončena oprava plynového topení a podlahy, je možné 

zahájit pravidelné cvičení. 

3. Klub seniorů – slavnostní ustavující schůze probéhne dne 25.9. v 10:00 hod. 

na radnici v zasedací místnosti primátora.  

4. KMČ projednala plán akcí na příští rok – návrh byl jednomyslně odsouhlasen, 

požadavky na výjimky z OZV budou zaslány  Mgr. Horňákové. 



5. Dne 10.10. 2019 proběhne další jednání pracovní skupiny ve věci „Východní 

tangenta“, kde budou sděleny aktuální informace především k přemostění 

svatokopecké aleje. Zástupce KMČ Týneček se zúčastní jednání.  

V. Různé, diskuze 

a) TJ Sokol ve spolupráci s KMČ zahájí zájmový kroužek  pro malé děti s rodiči 

a tvořivé dílničky. Je plánována informační schůzka zájemců – pozvánka bude 

vyvěšena na vývěskách a webových stránkách KMČ - trvá. 

b) Sdělení TSMO – svoz odpadů na měsíc září, vyvěšeno.   

c) Návrh zóny 30 - na tzv. Malé Šternberské, Ševčíkova, Blodkovo nám.  – bude 

provedeno osazení dopravních značek - trvá, bude urgováno. 

VI. Požadavky k projednání    

1.  Instalace radarů na měření rychlosti na katastru v Týnečku – bude vznesen 

dotaz na zářijové poradě předsedů KMČ, požadavek na součinnost Policie ČR 

zvláště v nočních hodinách na ulici Šternberská.  

2. KMČ  požadovala instalaci 1 ks odpadkového kovového koše v prostorách 

autobusové zastávky, aby bylo možné zde odhazovat nedopalky cigaret, 

splněno, ovšem umístní je provedeno na jiné místo než KMČ požadovala,  bude 

řešeno s TSMO. 

3. KMČ obdržela informaci o špatném stavu pantů na dveřích kapličky. 

Majetkoprávní odbor zadal kompletní opravu pantů včetně nátěru dveří, bude 

provedeno do konce listopadu. Oprava je hrazena z programu „estetizace“ - trvá.  

4. Proběhla urgence nesečení a neúdržby zeleně v prostoru parčíku a točny. 

Rovněž byla na oddělení zeleně nahlášena uschlá větev borovice nad chodníkem 

na ulici B. Martinů. Bylo dohodnuto trvalé odstranění náletů v rohu budovy 

autobusové zastávky. 

5.   Občané podali stížnost na KMČ na neúdržbu chodníků v celé městské 

části – zarůstají zelení, jsou špatně pochůzí, po dešti jsou kluzké. KMČ 

žádá nápravu.   

Upozorňujeme občany, že své podněty ohledně stavu zeleně lze zasílat na 

email  či telefonicky přímo na dispečink TSMO. 

6. Stížnost na nesečení dětského hřiště – SOKOL prostřednictvím předsedy 

přislíbil nápravu. Problém je však v malém počtu aktivních členů SOKOLA, 



kteří práce konají ve svém volném čase a  pokud bude tento stav i nadále trvat, 

nelze do budoucna zajistit údržbu celé plochy a konání všech plánovaných akcí.  

KMČ žádá dobrovolníky, aby kontaktovali Ing. R.Zapletala, předsedu TJ 

SOKOL a pomohli s údržbou hřiště i při přípravě akcí pro děti.  

7. KMČ obdržela podnět občanů z ulice Šternberská, kteří požadují prověřit 

možnost zamezit projíždění kamionové dopravy přes Týneček ulicí Šternberská. 

Dopravní zátěž je zde neúměrně zvýšená, dochází ke znečišťování ovzduší a 

vzhledem k nemožnosti bezpečně přejít ke svým domovům (není zde chodník)  

požadují alespoň omezení nákladní dopravy – podnět předán na odbor strategie 

a řízení - trvá.   

8.  MPO prověřila dlouhodobě zaparkované červené auto na  ulici Šternberská – 

chodník k benzinové pumpě – splněno, s majitelem bude vedeno správní řízení o 

odstranění vozidla. Auto je však postupně demolováno, upozornění na MPO.  

9. Stížnost přítomné občanky na stále neexistující obchod v městské části, 

situace byla vysvětlena – v obci není jiný objekt v majetku města než 

stávající MŠ, kde není pro zřízení obchodu prostor.  

Pokud bude zájemce z řad občanů, který by obchod chtěl provozovat ve 

svém objektu, KMČ nabízí pomoc při jeho zřízení. (Bližší informace podá 

předsedkyně KMČ Mgr. V. Kauerová).  

10. Podnět občanů – je požadováno osazení lavičky  na autobusové zastávce 

pod přístřeškem.  

11. Na ulici Bohuslava Martinů 11 došlo v době přívalového deště k zatečení 

vody do vjezdu domu a vytvořila se velká laguna. P.Buček požaduje vyčištění 

poškozeného kanálu, objednáno,  nejpozději v měsíci září bude provedeno - trvá.   

12. Stížnosti občanů Týnečka na nesečení volných  hrobových míst na hřbitově 

ve Chválkovicích, žádost o nápravu – ředitelství Hřbitovů města přislíbilo 

nápravu. 

13. Podnět na KMČ Chválkovice – je třeba zajistit údržbu chodníku v části 

z Chválkovic k benzinové pumpě do Týnečka, pozemky jsou v katastru 

Chválkovic – trvá. 

 

 VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 20:35 hodin.  



Příští jednání komise se uskuteční  3.10.2019 v 18:00 hod. 

Nejbližší akce se uskuteční 2.11.2019 – Lampionový průvod 

Email: kmc27@olomouc.eu 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová                        Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová 

mailto:kmc27@olomouc.eu

