
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 8/2018 

z jednání dne  2.srpna2018 

I. Prezence 

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

Omluveni: J.Jordán, M. Letochová, J. Jelének, 

Hosté: MPO 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

II. Zahájení 

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 4 členů. Komise 

byla usnášení schopná po celou dobu jednání. 

III. Otevřené body z minulého jednání 

1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská – 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.  Práce na nové zídce budou  

zahájeny v pol. září 2018. 

2. Od 1.1.2018 došlo k přečíslování  autobusových linek. Bylo zjištěno, že 

v informačních tabulích se nezobrazují odjezdy některých linek, nahlášeno k 

opravě. Infolinka integrovaného dopravního systému – 588 88 77 88 – zde je 

možné hlásit jakékoliv problémy přímo občany. Od 1.9. dojde k drobné 

úpravě u linky č. 31, o změně budou občané včas informováni a bude vyvěšen 

upravený jízdní řád ve vývěsce KMČ. 

Vzhledem k probíhajícím protipovodňovým úpravám doporučujeme občanům 

sledovat sdělení DPMO na zastávkách a na webových stránkám města 

Olomouce (www.olomouc.eu). 



3. Požadavek na doplnění laviček v katastru městské části byl projednán a bude 

realizován. 

4. KMČ projednala  a odsouhlasila návrh investic pro rok 2019. 

V. Různé, diskuze 

a) TSMO zaslalo plán údržby a svozu odpadu na měsíc srpen – vyvěšeno. 

TSMO nedokončila sečení plochy parku u zastávky – urgence, trvá.TSMO nově 

přiřadí  drobnou část plochy zeleně na ul. Šternberská (parc.č. 147/2) do plánu 

sečení včetně celé druhé strany ulice ( stížnosti občanů). 

b) Sběrová podzimní sobota bude dne 27. října 2018.  

c) Bude provedena úprava zeleně a okolí památníku obětem války. Je požádáno 

o odstranění zeleně vzrostlé z pařezu na tzv. Malé Šternberské u kamenného 

kříže. Nová výsadba v parčíku u zastávky v některých částech se neuchytila, 

bude informováno OŽP. 

d) V době od 10.7.2018 – 15.8.2018 bude realizována  stavba vodovodní 

přípojky u RD Blodkovo nám. čp. 170 – dočasný zábor na výkopové práce. 

VI. Požadavky k projednání    

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

řešení. 

2. Stížnosti občanů na neopatrné vyjíždění zemědělské techniky z areálu na 

cyklostezku  a její nepřiměřenou rychlost při jízdě v této části – o součinnost 

požádána Městská policie. 

3. Na tzv. Malé Šternberské jsou po levé straně vysazeny v zadní části vrby. 

Není prováděna jejich údržba, brání chodcům přecházet k jejich domům,  větve 

zasahují i do hlavní komunikace. Stížnosti občanů na současný stav, KMČ žádá 

OŽP o provedení údržby, popř. vykácení.  

4. Po skončení opravy propustku není stále proveden úklid a odstranění skládky 

po stavbě na straně u benzinové pumpy. KMČ požaduje zajištění nápravy po 

firmě, která realizaci prováděla. 

5. Chodník v úseku od benzinové pumpy po Týneček, urgence ohledně údržby, 

úsek zarůstá a stává se obtížně průchodný, jsou opakované stížnosti od 

občanů. Není prováděno ze strany ŘSD sečení plevele na krajnicích silnice 

směr na Šternberk, KMČ žádá nápravu. 



6. Na komunikaci směrem do Hlušovic, před objektem B.Martinů 12 je  

propadená mříž kanálu a uvolněné poklopy kanálů, nahlášeno, bude opraveno. 

7. Stížnost pí Michalíkové na nesečení soukromých pozemků v Chaloupkách – 

KMČ zjistila, že část pozemků –  pruh zeleň je v majetku SMOL, lze 

pravděpodobně požádat TSMO o zařazení do ploch na sečení, což bude ze 

strany KMČ prověřeno. Vlastníci navazujících soukromých pozemků sdělili, že 

sečení je problematické, neboť na začátku pozemků parkují bez povolení 

soukromá vozidla ( doloženo fotografiemi) a objednaná firma nemůže sečení 

provést. KMČ požádala Městskou policii o upozornění majitelů automobilů, 

že je zakázáno parkování na zelené ploše, jinak lze za toto porušení zákona 

udělit pokutu.   

Dále požadovala pí Michaliková úklid spadlých hrušek z vysázené aleje 

v Chaloupkách. Podnět byl předán na OŽP.   

8. OŽP byl upozorněn na úhyn části nové výsadby v parčíku u autobusové 

zastávky. 

VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 19:00 hodin.  

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

Příští jednání se bude konat v místní knihovně 

6.9.2018 v 18.00 hod. 

 

Nejbližší akce:  

1.9. Ukončení léta 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová  


