
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
         

 

Zápis  č. 6/2020 

z jednání dne 4.června 2020 

I. Prezence 

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

Hlobilová, F. Malina 

Nepřítomen: P. Sova – neomluven, J. Hepnárek - omluven 

Hosté: MPO  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu. 

II. Zahájení 

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 7 členů, 1 člen nepřítomen – 

neomluven, 1 člen - omluven. Komise byla usnášení schopná po celou dobu jednání.  

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. Dále již bylo stanoveno konečné dopravní 

značení, které zde bude realizováno po ukončení stavby. Doporučujeme občanům, aby tyto 

změny uzavírek na komunikacích, které mají dopad na autobusovou i osobní automobilovou 

dopravy, sledovali.  

2. Provozní rozpočet KMČ pro rok 2020 – KMČ odsouhlasila konání 2 akcí pro děti v roce 

2020 (Rozloučení s prázdninami - 29.8.2020 a Mikuláškou nadílku - 6.12.2020). Akce 

jsou objednány u profesionální agentury a budou hrazeny z provozního rozpočtu KMČ 

včetně cen do tomboly a dárkových balíčků. Na tyto akce naváže večerní program pro 

občany, který bude zajištěn TJ SOKOLEM Týneček. Akce pro seniory – Otevření klubu 

seniorů se bude konat 30.6.2020 v prostorách dětského hřiště a to v odpoledních hodinách.   

IV. Nové body 

1. Sběrové soboty nově budou v r.2020 zajišťovány KMČ. Sběrová sobota na objemný 

odpad a bioodpad, bude objednána na podzim 2020 u TSMO, a.s. Bližší podrobnosti budou 

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

3. Program tzv. estetizace  -  snížení částky programu pro jednotlivé KMČ na 150.000,-

-Kč. Finanční prostředky budou vloženy do nákupu vybavení dětského hřiště (dětské 

stolečky a lavičky, prolézačka “pavouk“).   

4. Sdělení TSMO o provádění svozu odpadu v měsíci červnu – vyvěšeno na vývěsce KMČ. 

5. V období květen - červen obdržela KMČ rozhodnutí Magistrátu města Olomouce a 

Krajského úřadu k následujícím akcím: 

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

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

- Rozhodnutí MMOL, odboru stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací:  

 - o zvláštním užívání místní komunikace ul.B. Martinů, parc. 256/1 v rámci akce Týneček 

– přechod pro pěší od 22.6. – 21.7.2020, proběhne úprava vozovky  

- o zvláštním užívání místní komunikace Šternberská  par.č. 256/1 v rámci akce Týneček – 

přechod pro pěší od 22.6. – 21.7.2020, zábor pro manipulační prostor 30m x 8m  (240m2) 

- Rozhodnutí MMOL – obnova distribuční sítě Blodkovo náměstí, výkopové práce do 

2.7.2020  

- Dohoda o užívání zeleně – zábor, Blodkovo náměstí  obnova kabelového vedení NN od 

23.6.2020 – 3.7.2020 

V. Různé, diskuze 

a) Pro potřeby klubu seniorů bude zajištěna i vlastní vývěska na zastávce MHD. KMČ uvolnila zdarma 

celou vývěsku umístěnou u budovy MŠ pro potřeby klubu seniorů.  

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 – provedeno. 

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 -  bude jednání 9.6. na místě samém, které svolal stavební odbor, za KMČ bude 

jednání přítomen Ing. Malina.  

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

dostatečně viditelné v době zelené vegetace, bude řešeno v jarních měsících r. 2020 – značky 

nejsou vidět, zarůstá je vegetace, MMOL bude požádáno o nápravu. 
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5. KMČ požaduje ořezání stromů a keřů na ulici Ševčíkova u trvale neobydleného objektu, 

OMZ sdělilo, že musí nejprve vyzvat doporučeným dopisem vlastníka k ořezu a údržbě, 

pokud se tak nestane, bude řez thují objednán u TSMO, a.s. a věc neúdržby bude předána k 

právnímu řešení OŽP.  

6. 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 s majetkoprávním odborem 

MMOL.  

7. Dotaz z ulice Chaloupky, jak bude řešena v letošním roce otázka stromů – hrušek, které 

v loňském roce nebyly dostatečně uklízeny. OMZ sdělilo, že letos ještě kácení a nahrazení 

jinými stromy neproběhne, ale TSMO byly požádány o podtržení plodů před dozráváním a 

to s přihlédnutím na parkující vozidla. To znamená, že musí vše naplánovat tak, aby práce 

byly včas oznámeny KMČ a bylo instalováno přenosné dopravní značení, které bude 

v konkrétním čase parkování pod stromy zakazovat. Jinak podtrh nelze provést. 

 VII. Ukončení 

Předsedkyně ukončila jednání v 18:45 hodin.  

Příští jednání komise se uskuteční  2.7.2020 v 18.00 hod.  

Email: kmc27@olomouc.eu 

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

mailto:kmc27@olomouc.eu

