
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 

         

 
Zápis z jednání 13. října č.10/2021 

I. Prezence 

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

hosté. Omluven: R. Kubíček. Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu 

tohoto zápisu.  

KMČ děkuje občanům městské části za účast ve volbách. 

II. Body z minulých jednání, které zůstávají v platnosti  

1. Oprava chodníků a výtluků na území městské části Týneček ukončena.   

III. Nové body k projednání 

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

bezpečnosti na ulici Šternberská a B. Martinů.“  Bude prověřena možnost 

měření rychlosti na úseku ulice Šternberská v obydlené části.  

2. KMČ na dnešním jednání schválila jednomyslně petici občanů z ulice 

Šternberská, kde bude požadovat instalování úsekové měření rychlosti 

z důvodu hluku a nepřiměřené rychlosti projíždějících automobilů. Členové 

KMČ Ing. Malina, R. Zapletal, M. Letochová provedou sběr podpisů občanů, 

kteří bydlí na ulici Šternberská. Text petice bude vyvěšen na vývěsce KMČ.    

2. Připravit čerpání provozního rozpočtu na rok 2021. V letošním roce se 

plánuje ještě lampionový průvod (7.11.), vánoční nadílka (4.12.) pro děti a pro 

seniory přispěje KMČ částkou 5.tisíc na vánoční balíčky, neboť tradiční  

posezení seniorů se v letošním roce z důvodu obavy nákazy covidem nebude 

konat dle .   

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

vznikající zástavby u vstupů na hotové komunikace směrem na Hlušovice - 

povolena instalace 1 koše. 

5. Prosklená vitrína na kapličce je instalována, 1 klíč bude předán pí Římské, 1 

ks bude u předsedy KMČ.  

7.  Dne 28.10.2021 nebudou dle sdělení TSMO v provozu sběrné dvory. 
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8. Byla provedena kontrola sečení a údržby zeleně na území městské části a byl 

zaslán soupis požadavků na TSMO, průběžně realizovány.  

9. KMČ opětovně projednávala zabezpečení studny na ulici Šternberská, po 

zjištění majitele bude podán podnět na prověření jejího bezpečného zajištění. 

10. Hosté: ze strany přítomných občanů bylo členům KMČ poděkováno za 

opravu chodníků, byl vznesen dotaz na možnost přistavění dalších kontejnerů na 

bio odpad u rybníka ( sděleno, že již bylo prověřeno na MMOL, není možno 

splnit), dále bylo upozorněno na volné venčení psů (KMČ průběžně řeší),. Další 

požadavek byl na zajištění sečení vzrostlého plevele na ústí nové komunikace na 

konci ulice B. Martinů (opakovaně řešeno – nelze požadovat po TSMO, jedná se 

o pozemek, který je součástí probíhající  výstavby nových domů, KMČ nemá 

kompetence věc řešit).    

 

Další jednání KMČ bude probíhat 4.11.2021 v 18.00 hod. v MŠ 

Nejbližší plánovaná akce 7.11.2021 lamiónový průvod   

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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