
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 5/2019 

z jednání dne 2. května 2019 

I. Prezence 

Přítomni:   V. Kauerová, M. Letochová, K. Absolonová,  J. Hepnárek, F.Malina, 

R. Zapletal, R.Hlobilová, R. Kubíček 

Nepřítomen:  P. Sova (neomluven) 

MPO: str. Hájek 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

II. Zahájení 

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

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 - trvá. 

IV. Nové body 

1. V důsledku rekonstrukce silnice I/46 a III/44310 u Tovéře dojde 

k dalšímu omezení autobusové dopravy do Týnečka od 13.5.2019( linka 

921). Jízdní řády jsou vyvěšeny včetně harmonogramu prací na 

internetových stránkách KMČ a ve vývěskách. 

2. 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 – trvá. 

 



V. Různé, diskuze 

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

a tvořivé dílničky. Po proškolení cvičitelky bude rovněž zahájeno cvičení pro 

malé děti. O podrobnostech se lze informovat u pí R. Hlobilové nebo Bc. 

Absolonové. 

b) KMČ obdržela pozvánku na projednávání  akce realizace městského rozhlasu, 

který bude   sloužit k varování občanů v krizových situacích, ale bude využíván 

i pro místní hlášení. 

c) Na základě požadavku odboru dopravy a územního rozvoje ( p. Šulc) byl 

projednán a odsouhlasen rozsah zimní údržby. 

d) V měsíci červenci a srpnu bude uzavřena školka z důvodu rekonstrukce 

prostor SOKOLA a plynového topení.  

e) KMČ byla informována členem KMČ J. Hepnárkem o záměru založit klub 

seniorů v Týnečku. Tuto snahu všichni členové KMČ podporují. Bližší 

informace poskytne zájemcům p. Hepnárek.  

VI. Požadavky k projednání    

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

vydáno oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy – bude 

prověřen další postup do příští KMČ. 

2. KMČ bude požadovat instalaci 1 ks odpadkového kovového koše 

v prostorách autobusové zastávky, aby bylo možné zde odhazovat nedopalky 

cigaret – požádáno, tvá. 

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

městské části – nutné nahlásit vlastníkovi, odbor majetkoprávní, PhDr. 

Slezákové. V současné době nebudou dveře otvírány. 

4.V loňském roce KMČ požádala TSMO o sečení celé plochy parčíku u 

autobusové zastávky (část plochy je v majetku cizích státních příslušníků, 

pozemky nejsou nijak v reálu vyznačeny). Bylo přislíbeno, že sečení bude 

zajištěno. V současné době obdržela KMČ několik stížností od občanů, že se 

plocha neseče a je na ní již vzrostlá tráva a plevel. KMČ opětovně  žádá o 

nápravu stavu odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. 

 



 VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 19.15 hodin. 

Příští jednání komise se uskuteční  6.6.2019 v 18:00 hod. 

Nejbližší akce se uskuteční 1.6.2019 – kácení májky a oslava dne dětí  

Email: kmc27@olomouc.eu 

 

 

 

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