
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 
         

 

Zápis č. 8/2020 

z jednání dne 6. srpna 2020 

I. Prezence 

Přítomni:V. Kauerová, K. Absolonová, R. Zapletal, R. Hlobilová, F. Malina, J. 

Hepnárek, R. Kubíček 

Nepřítomen: P. Sova – neomluven, M. Letochová - omluvena, 

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. Stavba byla ukončena a přechod 

byl předán do užívání.  

Další plánované uzavírky na území města: 

- od 7.7. – 11.8. uzavření silnice II/448, ulice U Podjezdu  pro veškerou 

osobní dopravu z důvodu elektrifikace trati, pro MHD bude náhradní 

panelová komunikace. 

- od 13.7.-21.8. uzavření tř. Svobody ve směru od Tržnice v místě 

tramvajové zastávky na nám.Hrdinů, kromě autobusů MHD. Směrem 

k Tržnici bude provoz bez omezení. 

- Doporučujeme občanům, aby změny uzavírek na komunikacích, 

které mají dopad do autobusové i osobní automobilové dopravy, 

sledovali.  
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IV. Nové body 

1. DPMO zahájil prodej elektronických jízdenek aplikací SEJF.docx. KMČ 

upozorňuje, že tato možnost platí pro občany Týnečka pouze v autobuse č. 31 a 

11, ostatní linky provozuje jiný dopravce.   

2. Sběrové soboty na svém zasedání 13.7.2020 RMO rozhodla o konání 

sběrových sobot na podzim. Sběrová sobota v Týnečku bude dne 24.10.2020 na 

stanovišti u rybníka v době od 8 – 11. hod. Podrobnosti budou dále zveřejněny. 

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

SOKOL. 

4. Program tzv. estetizace  -  snížení částky programu pro jednotlivé KMČ 

na 150.000,--Kč. Finanční prostředky budou vloženy na  nákupu vybavení 

dětského hřiště ( dětské stolečky a lavičky, prolézačka“pavouk“) – objednávku 

na MMOL zajistí člen KMČ p. Kubíček v součinnosti s p.Zapletalem, předsedou 

Sokola.   

5. Sdělení TSMO o provádění svozu odpadu v měsíci srpen – vyvěšeno na 

vývěsce KMČ. 

6. V období červen obdržela KMČ rozhodnutí Magistrátu města Olomouce a 

Krajského úřadu k následujícím akcím: 

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

pozemních komunikací:  

- o úplné uzavírce silnice č. III/44311 v místě mostu Hlušovice od 1.7. – 

14.8.2020, elektrifikace železniční trati, objížďka po komunikaci Týneček.   

 V. Různé, diskuze 

a) Oddělení městské zeleně bylo nahlášeno ukončení stavebních prací na novém 

přechodu a bylo požádáno o provedení údržbových prací na zeleni v prostoru 

autobusové točny a provedení údržby vysazené zeleně v parčíku. Rovněž byly 

upozorněni na nekvalitní nově vysazenou zeleň v prostoru nového přechodu a 

autobusové zastávky (plevel). 

b) KMČ obdržela od KMČ Černovír a Klášterní Hradisko požadavek na 

projednání návrhu požadavku na OZV klidu o víkendu a svátcích. Jedná se o 

vydání zákazu sečení trávy, řezání dřeva apod. KMČ po diskuzi k danému 

podnětu na vydání OZV zaujala negativní stanovisko, neboť se domnívá, že na 

území městské části Týneček není tato činnost takového rozsahu, aby ji bylo 
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nutné regulovat zákazem v OZV. Zároveň členové KMČ prosí občany, aby se 

v době nedělí a svátků zdrželi v co největší možné míře činností, které by vedly 

k rušení klidu. 

c) KMČ se zabývala podnětem klubu seniorů přispívat na významná životní 

výročí jubilantů.  

VI. Požadavky k projednání     

1. KMČ požaduje provedení opravy pravé vývěsky umístěné na autobusové 

zastávce, bylo zjištěno, že do vnitřního prostoru při dešti zatéká - provedeno.  

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

objektem č.o.14, zápis z jednání byl zaslán v kopii KMČ. Bylo navrhnuto 

kompromisní řešení, které umožní lepší průchod přes stávající vyvýšený vjezd. 

Termín zhotovení do 31.10.2020.  

3. Dopravní značení „zóna 30“ na ulici Šternberská a Ševčíkova  - značky 

nejsou vidět, zarůstá je vegetace, MMOL bude požádáno předsedkyní KMČ o 

nápravu oddělení městské zeleně – nahlášeno, trvá. 

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

neobydleného objektu včetně ořezu stromů na ulici Šternberská, které zasahují 

do hlavní silnice – nahlášeno, trvá.  

VII. Ukončení - Předsedkyně ukončila jednání v 18:45 hodin.  

 

Příští jednání komise se uskuteční 3.9.2020 v 18.00 hod.  

Nejbližší akce:  

 odpoledne pro děti: Rozloučení s prázdninami 

29.8.2020,  

(prosíme o nahlášení dětí emailem do 14.8.2020 a o přesný příchod 

přihlášených dětí na akci na 14.00 hod.,      

         na kterou naváže Rozloučení s prázdninami pro dospělé od 17.00 hod.  

Email: kmc27@olomouc.eu 

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

mailto:kmc27@olomouc.eu

