
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
 

Zápis  č. 5/2019 

z jednání dne 20.května 2020 

I. Prezence 

Přítomni:V. Kauerová, K. Absolonová, J. Hepnárek, R. Zapletal, M. Letochová, 

R. Kubíček, R. Hlobilová, F. Malina 

Nepřítomen: P. Sova – neomluven,  

Hosté: MPO, Mgr. Doleček – MMOL, MUDr.Konečná, p. Jordán, p. Baleka 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

 

II. Zahájení 

KMČ se sešla v 16.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 8 členů, 1 člen 

nepřítomen – neomluven. Komise byla usnášení schopná po celou dobu jednání.  

V úvodu jednání seznámila předsedkyně KMČ členy s usnesením KŠ, které 

jednání KMČ v dubnu zrušil z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti 

s nákazou COVID, jednání mohla být obnovena až po rozhodnutí RMO ze dne 

11.5.2020, nový mimořádný termín zasedání květnové KMČ byl včas oznámen 

a vyvěšen v souladu s jednacím řádem KMČ. 

Během dubna práce KMČ pokračovala na základě telefonické a elektronické 

komunikace, předsedkyně řešila s členy KMČ došlé požadavky dle pokynů 

v zadaných termínech.  

Dezinfekce byla KŠ přidělena k vyzvednutí pouze pro potřeby KMČ, ochranné 

roušky si členové KMČ zajišťují individuálně. Při jednání KMČ musí být 

splněny zaslané pokyny (dezinfekce, roušky). Z důvodu nutnosti dodržet 

bezpečnostní rozestupy a umožnit přítomnost veřejnosti mimořádně jednání 

proběhlo na dětském hřišti, neboť prostor místní knihovny neumožňuje dodržení 

takových opatření.  

 

III. Otevřené body z minulého jednání  



1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská. Za KMČ provádí dozor Ing. 

Malina. Práce probíhají v souladu s upraveným harmonogramem. KMČ 

obdržela další oznámení Krajského úřadu a MMOL o uzavírkách komunikací 

z důvodu pokračování prací, vyvěšeno na vývěsce u zastávky MHD a na 

webových stránkách KMČ. Doporučujeme občanům, aby tyto změny uzavírek 

komunikací, které mají dopad i do autobusové i osobní automobilové  dopravy, 

sledovali.  

2. Provozní odpočet KMČ pro rok 2020 – KMČ odsouhlasila konání 2 akcí pro 

děti v roce 2020 (Rozloučení s prázdninami - srpen a Mikuláškou nadílku -

prosinec). Akce budou objednány u profesionální agentury a budou hrazeny 

z provozního rozpočtu KMČ včetně cen do tomboly a dárkových balíčků.  

U akcí pro občany, které tradičně zajišťoval v minulosti TJ SOKOL, není zatím 

ze strany pořadatele rozhodnuto, zda se budou konat.  

Akce pro seniory – otevření klubu seniorů (náhradní akce za velikonoční 

setkání) a tradiční vánoční posezení se bude konat za přispění KMČ 

z provozního rozpočtu ve výši 17.000,-- Kč.     

IV. Nové body 

1. Sběrové soboty nově budou v r.2020 zajišťovány KMČ. Nyní je nutné zjistit 

cenovou nabídku kontejnerů na objemný odpad, bioodpad, nebezpečný odpad a  

elektroodpad u TSMO. Na příštím jednání KMČ rozhodne, které kontejnery 

budou objednány, počet a délka  přistavení bude záviset na finančních 

možnostech KMČ, která službu bude hradit ze svého  provozního rozpočtu. 

2. Sběr železného šrotu v Týnečku bude organizován na podzim členy TJ 

SOKOL. 

3. KMČ jednomyslně schválila návrh rozsahu oprav chodníků pro rok 2020, 

vybrán byl úsek “lokalita Blodkovo nám. od č.14 po 14A komplet“,  vybraný 

úsek vyčerpá celou finanční částku přidělenou pro rok 2020. Pokud v provozním 

rozpočtu KMČ zůstane nevyčerpaná částka za rok 2020, KMČ jednomyslně 

schválila její  investování do  pokračování oprav komunikací.  

4. KMČ jednomyslně na únorovém zasedání schválila do  programu tzv. 

estetizace následující akce: výměna veřejného osvětlení na ulici Ševčíkova, 

příprava dokumentace pro opravu přístupové cesty  k dětskému hřišti, koupě 3 

ks dětských setů (lavičky, stolečky) a doplnění herních prvků na dětském hřišti. 

Výše příspěvku je 300.000,-- Kč.   



V měsíci dubnu došlo ke snížení částky programu pro jednotlivé KMČ na 

150.000,--Kč. KMČ se shodla na ponechání na základě emailového  vyjádření 

jako prioritní akci pouze výměnu osvětlení na Ševčíkové, doplnění herních 

prvků a dětských setů. Zpracování PD na příjezdovou cestu k dětskému hřišti do 

soupisu požadavků již neuvedla. Dne 22.5. obdržela předsedkyně KMČ 

předběžné finanční nacenění akce „Výměna osvětlení na ulici Ševčíkova“, která 

činí cca 400.000,-- Kč, neboť je nutné vyměnit i vlastní kabelové rozvody 

osvětlení. Proto z programu estetizace budou uplatněny přidělené prostředky 

pouze  do nákupu vybavení dětského hřiště.    

5. Proběhl postřik komárů v dubnu (katastr Chválkovic, Týneček, Pavlovičky, 

Chomoutov), ale vzhledem ke klimatickým změnám (teplá zima) nebyl 

dostatečně účinný, (stížnosti občanů z ostatních městských částí), další postřik 

nelze provést již v letošním roce. Na základě odborného vyjádření UP Olomouc 

lze uvažovat o provedení postřiku 2x ročně v jiném časovém horizontu pro rok 

2021. Náklady na realizaci postřiků jsou hrazeny z provozního rozpočtu KMČ, 

která jednomyslně schválila případně nutnosti provedení 2 postřiků v příštím 

roce. 

6. Sdělení TSMO o provádění svozu odpadu v měsíci květnu – vyvěšeno na 

vývěsce KMČ. 

7. V období březen – květen obdržela KMČ rozhodnutí Magistrátu města 

Olomouce a Krajského úřadu k následujícím akcím: 

- Uložení vodovodní přípojky, místní komunikace Blodkovo náměstí u domu 

parc.č. 51/1 – úplná uzavírka komunikace od 27.4. – 5.5. 2020 

- Chválkovická – vedení cyklistické stezky – veřejná vyhláška společné 

povolení realizace (úsek od pevnůstky po Luční ulici) 

- Nové kabelové vedení NN – místní komunikace ul. B. Martinů v celé délce po 

ulici Ševčíkova od 27.4. -27.5. 2020 výkopové práce 

- Částečná a úplná uzavírka místní komunikace z důvodu obnovy NN : 

1.6 – 10.6. úplná uzavírka ul. Ševčíkova 

2.6. částečná uzavírka Blodkovo nám. 

3.6. úplná uzavírka Blodkovo náměstí  

 



- Úplná uzavírka místní komunikace Ševčíkova u křižovatky s B.Martinů a 

Blodkovo náměstí u křižovatky s ul.Nohejlova od 1.6. – 10.6.2020  

 

V. Různé, diskuze 

a) Dle sdělení vedoucí sboru pro občanské záležitosti na MMOL za městskou 

část Týneček zůstává členkou pí Mohaplová, která v případě potřeby bude 

spolupracovat s Bc. Kubíčkem.  

b) Na jednání KMČ přijal pozvání Mgr. Z.Doleček, který seznámil přítomné 

členy s činností klubu seniorů, tzn. jaká je jejich náplň, rozpočet (provozní 

rozpočet dle aktivity klubů činí 8 - 25.000,-- Kč, na občerstvení členů ročně je 

stanovena částka 5.000,-- Kč) a možnosti spolupráce s jinými kluby včetně 

příspěvků na individuální společné akce. Rovněž ocenil, že KMČ Týneček, 

která nemá povinnost ze svého provozního rozpočtu přispívat na aktivity klubu 

seniorů, vyčlenila 17.000,-- Kč na podporu aktivit klubu pro rok 2020.   

Předsedkyně KMČ upozornila, že dle statutu KMČ lze však proplácet pouze 

předem předjednané služby a nákup materiálu, a požádala tedy o předání 

soupisu požadavků k proplacení v co nejkratší době tak, aby mohla věc předložit 

oddělení KMČ na MMOL ke schválení.  

Mgr. Doleček rovněž navrhl, aby klub seniorů informoval o své plánované 

činnosti členy KMČ v časovém předstihu.  

Pro potřeby klubu seniorů bude zajištěna i vlastní vývěska (možnosti včetně 

financování prověří Mgr. Doleček). KMČ nabízí zdarma celou vývěsku 

umístěnou u budovy MŠ pro klub seniorů. Jako nejbližší akce  je plánováno ke 

konci léta slavnostní otevření klubu seniorů na hřišti, bližší informace budou 

sděleny.    

Na členy KMČ byl také vznesen ze strany klubu seniorů požadavek na 

proplacení zájezdu pro seniory. Mgr. Doleček upozornil, že na tyto aktivity lze 

čerpat příspěvky z odboru sociálního a členové KMČ se shodli (1člen se zdržel 

vyjádření), že z provozního rozpočtu nebude další příspěvek poskytnut.   

 

 



VI. Požadavky k projednání     

1.  Instalace radarů na měření rychlosti na katastru v Týnečku – represivní radar  

na ulici Šternberská. – trvá.   

2. Požadavek na přemístění 1 ks odpadkového kovového koše v prostorách 

autobusové zastávky – dohodnuto s OŽP, že  TSMO v termínu do 14 dnů 

provede (email z OŽP ze dne 1.5.). 

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

objektem č.o.14. Návrh na úpravu byl zpracován, avšak ze strany stavebního 

úřadu je požadováno jeho přepracování - trvá.  

4.  Dopravní značení  „zóna 30“ na ulici Šternberská a Ševčíkova je již osazeno, 

ale  nebyla dostatečně viditelné v době zelené vegetace, bude řešeno v jarních 

měsících  r. 2020 – bude provedena kontrola stavu. 

5. KMČ požaduje ořezání stromů a keřů na ulici Ševčíkova u trvale 

neobydleného objektu, které zasahují do komunikace a opětovně ohrožují 

chodce. Nebylo zatím řešeno, bude nahlášeno. V souvislosti se zanedbaným 

stavem soukromého objektu bude také OŽP požádáno o řešení neúdržby zahrady 

s majitelem. 

6. OŽP sdělilo, že bude zpracován nový pasport zeleně i v městské části 

Týneček,  v letošním roce bude celá plocha parku u autobusové zastávky  sečena 

již TSMO a  sečení nebude  již hrazeno z provozního rozpočtu KMČ. 

7. Dne 18.5.2020 obdržela KMČ sdělení OŽP, že první seč, dle dříve zaslaného 

harmonogramu, nebude v daném termínu realizována z důvodu změny 

klimatických podmínek a stavu vegetačních ploch. Každý týden se provádí  

monitoring všech zelených ploch na území města a poté jsou vybrány ty, které 

budou sečeny, takže pevný termín seče není možné předem KMČ oznámit.   

8. Stížnosti občanů na stav dětského hřiště a celého sportovního areálu TJ 

SOKOL – nesečení zelených ploch, stojící suchý vánoční strom, zarostlé 

lavičky. Věc byla konzultována s Bc. V.Halou z MMOL, bude řešeno 

s předsedou TJ SOKOL. V případě opakovaných stížností bude údržba 

v následujícím roce řešena z provozního rozpočtu KMČ. 

9. KMČ upozornila, že  vodní plocha (příkopa) u benzinové pumpy  byla zcela 

zaplněna vodou a požádala o prověření stavu a sdělení, jak bude ve věci dále 

postupováno. Vyřešeno  - úprava příkopy proběhla již i na druhé straně 

propustku, stav propustku prověří OŽP, KMČ nebude dále sledovat, jedná se o 

katastrální území Chválkovice. 



10. Dotaz z ulice Chaloupky, jak bude řešena v letošním roce otázka stromů – 

hrušek, které v loňském roce nebyly dostatečně uklízeny. Bylo přislíbeno jejich 

pokácení a  měla být provedena náhradní výsadba. KMČ zjistí u MMOL 

aktuální stav. 

  

VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 17:45 hodin.  

 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční  4. 6.2020 v 18.00 hod. 

Případná změna termínu bude včas oznámena.  

 

Email: kmc27@olomouc.eu 

 

 

 

 

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

mailto:kmc27@olomouc.eu

