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Zápis z jednání 1.července č.7/2021 

I. Prezence 

Účast: V. Kauerová, K. Absolonová, R. Hlobilová, F. Malina, J. Hepnárek, R. 

Zapletal, P. Sova – se neúčastnil, MPO. Omluveni: M. Letochová, R. Kubíček. 

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.  

 

II. Body z minulých jednání, které zůstávají v platnosti  

1. Stížnosti občanů na provedení seče a úklid posečené trávy v Týnečku, bylo 

řešeno s TSMO,a.s. Podnět na sečení tzv. uličky z ulice B.Martinů směrem do 

nové zástavby – nelze zadat TSMO, a.s., je to z části soukromý vlastník, který 

má povinnost ji udržovat.  

2. Bude požadována oprava dřevěné části lavičky v prostoru autobusové 

zastávky vedle vitríny KMČ - trvá. 

3. Od 1.7. – 31.8.2021 úprava jízdních řádů MHD – prázdninový provoz  

4. Oprava chodníků a výtluků na území městské části Týneček probíhá, zatím 

není ukončena. 

5. ZMO schválilo názvy nových ulic v Týnečku – Merretova a A. Schindlera.   

III. Nové body k projednání 

1. Komise navrhla přípravu materiálu (studie, PD) na téma „Opatření k zajištění 

bezpečnosti na ulici Šternberská a B. Martinů.“  Cílem má být navržení 

takových opatření, včetně snížení rychlosti, aby došlo k posílení bezpečnosti 

chodců. KMČ svůj původní návrh rozšířila o ulici B. Martinů, kde vlivem 

výstavby RD v Hlušovicích dochází k nárůstu dopravy. Dále KMČ požaduje 

přítomnost příslušného odboru dopravy MMOL přímo na jednání KMČ, 

kde budou připomínky projednány po seznámení se skutečným stavem na 

místě samém.    

2. Připravit návrhy na čerpání provozního rozpočtu na rok 2021 (akce pro 

děti, letní akce pro občany, příspěvek na činnost klubu seniorů) V sobotu 

28.8.2021 se uskuteční dětský den a rozloučení s prázdninami na dětském hřišti. 
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Program pro děti zajistí profesionální agentura, občerstvení bude zajištěno. 

Večer bude zábavný program pro dospělé, zajistí TJ SOKOL. Pozvánky budou 

vyvěšeny, nebudou distribuovány oproti jiným rokům přímo do domácností.  

Prosíme případné sponzory, kteří by přispěli do tomboly pro děti, aby 

kontaktovali předsedkyni KMČ Mgr. Kauerovou nebo předsedu TJ Ing. 

Zapletala. KMČ děkuje za podporu akce.  

3. KMČ požádá o osazení prvních 2 odpadkových košů na místě nově 

vznikající zástavby u vstupů na hotové komunikace směrem na Hlušovice- trvá.  

4. Cvičná tenisová zeď na hřišti – bylo provedeno prozatimní opatření 

k zamezení vstupu do její blízkosti. TJ SOKOL, která je vlastníkem, zajistí 

opravu do konání dětského dne.  

KMČ děkuje Mgr. R. Kubíčkovi za sponzorský finanční dar na opravu zdi.  

Ve všech záležitostech ohledně dětského hřiště se mohou občané obracet na 

předsedu TJ SOKOL Ing. Romana Zapletala.  

5. KMČ zjistí podmínky u TSMO, a.s. o možnosti zajištění pravidelného sečení 

chodníku směrem k benzinové pumpě – nyní posečeno, jednáno o možnosti 

trvalé smlouvy s TSMO a.s. o pravidelné údržbě na části chodníku, která je na 

k.ú.Týneček, bude hrazeno z rozpočtu KMČ. 

6. RMO schválila pronájem zahrady parc.č. 225 v k.ú.Olomouc – Týneček. 

KMČ dále obdržela podnět od MMOL majetkoprávního k vyjádření k návrhu na 

změnu nájemce na plochách parc.č. 309/2, 310/2, 308 v k.ú.Týneček. S návrhem 

na pronájem přítomní členové KMČ vyslovili souhlas. 

Další jednání KMČ bude probírat 5. 8.2021 v 18.00 hod. v MŠ 

Příští akce: Dětský den a rozloučení s prázdninami 28.8.2021 

V případě, že občané mají požadavky k projednání na KMČ, lze tyto zaslat na 

níže uvedený email.  

Email: kmc27@olomouc.eu 

 

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