
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 2/2018 

z jednání dne 8.února 2018 

I. Prezence 

Přítomni: V. Kauerová, M. Trembáčová, J. Jordán, P. Hlobil, R. Zapletal, 

M. Letochová,   

Omluven: J. Jelének 

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 6 členů. Komise 

byla usnášení schopná po celou dobu jednání. 

III. Otevřené body z minulého jednání 

1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská – Proběhlo jednání s primátorem 

města doc. A. Staňkem, který projektu přislíbil podporu a hledání finančních 

zdrojů pro realizaci. Předsedkyně sjedná  další schůzku s primátorem, kde bude 

řešena i otázka dalších problémů městské části např.  neexistence obchodu, 

problémy s chodníkem od benzinové stanice do Týnečka, o zhoršující se 

dopravní obslužnosti a o nárůstu dopravy - trvá.  

IV. Nové body 

1. Zídka na hřišti je ohraničena páskou, je v havarijním stavu. Je plánováno její 

zbourání. Žádáme občany, aby respektovali ohrazený prostor a nevstupovali 

do blízkosti zídky, hrozí nebezpečí úrazu.  KMČ zadala do plánu investic na 

rok 2018 zhotovení PD na novou zídku, proběhlo jednání u nám. primátora 

PhDr.Urbáška – bylo přislíbeno financování stavby nové zídky ještě v letošním 

roce. Nyní bude řešeno odstranění  zbylé části zdi. 

2. Od 1.1.2018 došlo k přečíslování  autobusových linek  Aktuální jízdní řády se 

všemi změnami jsou také vyvěšeny na vývěsce a webových stránkách KMČ. 

Odpověď koordinátora dopravy, kterou KMČ  obdržela, je vyvěšena na vývěsce 



KMČ. O dalších změnách v jízdních řádech, které se budou týkat naší městské 

části,  budou občané průběžně informováni.  

3. KMČ se seznámila s návrhem nového statutu a jednacího řádu pro komise 

městských částí, zaslala souhlasné stanovisko  k návrhu Bc.Horňákové. 

4. KMČ projednala nabídku inzerce v obnoveném časopise Kdy, kde, co – 

členové se jednomyslně usnesli nabídku nevyužít. 

V. Různé, diskuze 

a) Městská policie  byla vyzvána k pravidelným kontrolám prostoru autobusové 

zastávky (výjezd nad kontejnery), neboť zde parkuji osobní automobily bránící 

výjezdu autobusů a rozhledu řidičů jedoucích z tzv.Malé Šternberské.    

b) Na základě podnětů od občanů upozorňujeme majitele psů, že je zakázáno 

volné pobíhání psů a majitel je povinen uklízet  psí exkrementy z veřejných 

ploch, zvláště v prostorách parku u autobusové zastávky a na nové 

cyklostezce směrem do Chválkovic. V této věci byla požádána o součinnost 

městská policie, která je oprávněna neukázněné občany pokutovat.  

c) KMČ obdržela oznámení o opravě propustku na silnici směr Šternberk – 

Olomouc( vyvěšeno na webových stránkách a vývěskách KMČ). Uzavírka 

bude od 15.3. – 14.6.2018, doprava bude vedena po provizorní komunikaci. 

d) KMČ nahlásila plánové akce na dětském hřišti během roku 2018. Tyto byly 

zapracovány do obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.   

e) Dne 7.4.2018  se uskuteční  v Týnečku sběr železného šrotu. 

f) Ořezání zeleně (túje) stínící veřejné osvětlení u objektu Ševčíkova 4 bude do 

konce února provedeno. Jalovec nakloněný do ulice bude rovněž odstraněn – 

výzva majiteli odborem životního prostředí. 

g) Odbor životního prostředí upozorňuje prostřednictvím KMČ občany, že 

jakékoliv výsadby na pozemcích ve vlastnictví města jsou zakázány a lze je 

realizovat pouze se souhlasem tohoto odboru.   

h) Na žádost MŠ bude v prostoru před vstupem umístěn stojan na kola.  

ch) Vzrostlý smrk vedle budovy MŠ byl odborně posouzen a nebyl shledán 

důvod pro jeho pokácení. Bude provedena úprava zeleně a okolí památníku 

obětem války.  



  VI. Požadavky k projednání    

1. Ve věci snížení rychlosti a úpravy dopravních značek na tzv. Malé 

Šternberské obdržela KMČ sdělení, že odbor koncepce a rozvoje připravuje pro 

oblast ulice Malá Šternberská , Ševčíkova návrh zóny 30. KMČ požaduje její 

rozšíření i pro ulici Bloudkovo nám. 

2. KMČ obdržela podnět na instalaci odpadkového koše na novou cyklostezku u 

vjezdu do Týnečka. 

3. VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 19:30 hodin.  

Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby zde podávali své podněty. 

Příští jednání se bude konat v místní knihovně 

1.3.2018 v 18.00 hod. 

 

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová  

 

Sdělení: 

Na internetových  stránkách KMČ naleznete odkaz na pořad TV Morava – „Jak 

se žije v městské části Týneček“.  


