
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 11/2019 

z jednání dne 7.listopadu 2019 

I. Prezence 

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

Hlobilová, R. Zapletal,  

Nepřítomen: P. Sova – neomluven, M. Letochová - omluvena  

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 7 členů, 2 

členové nepřítomni. 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, práce 1. etapy zahájeny – trvá. Za 

KMČ provádí dozor Ing. Malina. 

IV. Nové body 

1. Klub seniorů – slavnostní ustavující schůze dne 19.11.2019 ve14:00 hod. na 

radnici v zasedací místnosti primátora.  

2. Dne 10.10.2019 proběhlo další jednání pracovní skupiny ve věci „Východní 

tangenta“, kde byly sděleny aktuální informace především ke studii přemostění 

svatokopecké aleje a k vybudování náhradních zdrojů vody podniku Olma, 

jednání budou pokračovat.  

3. Autobusová linka 921 – odjezd z hl.nádraží v 17:00 – upozorňujeme 

občany, že tento spoj v Týnečku nezastavuje, jedná se o dálkový spoj jiného 

dopravce.  

4. Předsedkyně KMČ informovala členy o projednávání nového statutu komisí a 

jednacího řádu.  



5. Sběrová sobota bude 16.května 2020 na stanovišti u rybníka. 

6. Zastupitelstvo města Olomouce schválilo dne 4.11.výkup pozemku parc.č. 

123/2 o výměře 934 m2 do vlastnictví statutárního města Olomouc. Jedná o 

pozemek v prostoru parku u autobusové zastávky. Tímto zůstane zachována 

veřejná zeleň v prostoru u zastávky, která bude v péči KMČ.   

V. Různé, diskuze 

a) TJ Sokol ve spolupráci s KMČ zahájil cvičení nejmenších dětí a rovněž 

probíhá i cvičení seniorů ( termín 1x za 14 dní ve čtvrtek, tělocvična Sokola) 

b) Sdělení TSMO Od 1.11. se zahajuje dle zákona výkon zimní údržby 

komunikací. Nepřetržité spojení s dispečinkem  pro občany je na tel. čísle 

585 700 040 nebo 605 201 686. Více informací na webových stránkách 

www.tsmo.cz. Informace ohledně svozu bioodpadu podá Mgr. Petr 

Swaczyna tel. 588 488 335, email: petr.svaczyna@olomouc.eu 

c) KMČ byla informována vedením městské knihovny o provedení kontroly na 

pobočce v Týnečku, případné podněty občanů k činnosti lze podávat i 

prostřednictvím KMČ.  

VI. Požadavky k projednání    

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

vznesen dotaz, 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 umístění je provedeno na jiné místo než KMČ požadovala,  

bude řešeno s TSMO, které požádalo o přesné určení  nového místa - trvá. 

3. Oprava dveří kapličky – vybrán barevný odstín, bude provedeno předání 

opravených dveří na místě dne 18.11.2019.  

4. 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 – zatím nebyla sdělena odpověď, trvá.   

http://www.tsmo.cz/


5. MMOL, stavební odbor provedl místní šetření na ulici B.Martinů před 

objektem č.o.14. Bylo dohodnuto, že bude předložen nový návrh úpravy sjezdu 

tak, aby byl umožněn bezpečný plynulý průchod občanů po chodníku - trvá.  

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

chodník k benzinové pumpě. Auto je postupně demolováno, opětovné 

upozornění na MPO, bude prověřen stav správního řízení – to již bylo zahájeno.  

7. Podnět občanů – lavička v prostoru zastávky – osazena. 

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

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

Chválkovic – odborem městské zeleně sděleno, že bude prověřen stav i ohledně 

dalších stížností na údržbu zeleně a chodníků a bude řešeno. 

9. Dopravní značení „zóna 30“ na ulici Šternberská a Ševčíkova je již 

osazeno, avšak není dostatečně viditelné, bude řešeno a MMOL.   

 

 VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 20.00 hodin.  

Příští jednání komise se uskuteční  5.12.2019 v 18:00 hod. 

Nejbližší akce se uskuteční : 

7.12. –Rozsvícení vánočního stromečku a mikulášská nadílka  

Email: kmc27@olomouc.eu 

 

 

 

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

mailto:kmc27@olomouc.eu

