
 KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK 

         

 
Zápis č. 11/2021 

z jednání dne 4. listopadu 2021 

I. Prezence 

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

Kubíček. M. Letochová, J. Jordán. Omluvena: R. Hlobilová. Neomluven P. 

Sova. 

MPO na telefonu.  

Hosté: nám. primátora K. Konečný, zastupitel SMOL P. Grasse, p. Král.  

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.  

II. Body z minulých jednání, které zůstávají v platnosti  

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

předání zatím neproběhlo.   

III. Nové body k projednání 

1. RMO jmenovala nového člena KMČ – p. Jiří Jordán, místopředseda klubu 

seniorů. 

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

bezpečnosti na ulici Šternberská a B. Martinů.“   Ing. Malina na dnešním 

jednání informoval o petici občanů z ulice Šternberská, ve které se požaduje 

instalování úsekové měření rychlosti z důvodu hluku a nepřiměřené rychlosti 

projíždějících automobilů. Členové KMČ Ing. Malina, R. Zapletal, M. 

Letochová provádí sběr podpisů občanů, kteří bydlí na ulici Šternberská. Poté 

bude petice předána na SMOL. 

2. Čerpání provozního rozpočtu na rok 2021. V letošním roce se plánuje ještě 

vánoční nadílka (4.12.) pro děti a seniorům přispěje KMČ částkou 5.000 Kč na 

vánoční balíčky, neboť tradiční  posezení seniorů se v letošním roce z důvodu 

obavy nákazy covidem nebude konat dle sdělení předsedy klubu.   
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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 - provedeno. 

4. Prosklená vitrína na kapličce je instalována, 1ks klíč je předán pí Římské, 1ks  

zůstává u předsedy KMČ.  

5. Byla provedena kontrola sečení a údržby zeleně na území městské části a byl 

zaslán soupis požadavků na TSMO, průběžně realizováno.  

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

zjištění majitele bude podán podnět na prověření jejího bezpečného zajištění - 

trvá, nové informace nejsou. 

7. Nahlášení akcí pro rok 2022 za KMČ – vyhláška o dodržování nočního klidu 

(výjimka: konání po 22.hod.). Vzhledem ke sdělení členů KMČ, kteří zajišťovali 

doposud akce, že tuto činnost již nebudou vykonávat, navrhla předsedkyně do 

vyhlášky žádnou akci nezadávat. Klub seniorů přesto požaduje 1 akci alespoň 

v létě uvést. KMČ hlasovala o návrhu následovně: 4 členové pro, 3 členové 

proti, 1 člen se zdržel a 2 členové nepřítomni.  Dle platného statutu KMČ nebyl 

tedy návrh nadpoloviční většinou členů přijat a akce nebude do vyhlášky 

uvedena.   

8. Hosté:  

Náměstek primátora informoval o chystané stavbě cyklostezky na ulici 

Chválkovická, doporučil realizovat petiční akci ve věci ulice Šternberská. 

Diskutována byla i problematika ulice B. Martinů – její špatný stav a možnost 

umístění přenosného radaru. Ve věci východní tangenty došlo k posunu – bude 

podepsána smlouva s firmou OLMA o náhradních zdrojích pitné vody a zadáno 

zpracování nového posouzení EIA, plánuje se zahájení výstavby na rok 2027. 

Otázka zajištění financí na dokončení opravy tenisové cvičné zdi na hřišti – 

možné udělení individuálního daru, jedná se o majetek Sokola. 

Zastupitel P. Grasse: informoval o příkladech dobré praxe z jiných městských 

částí, od členů KMČ se dověděl o problémech, která jsou aktuální v Týnečku – 

problematika ulice Šternberská (chodník, rychlost), neexistence obchodu a 

jakékoliv infrastruktury, ačkoliv město povoluje i nadále nekoncepčně další 

výstavbu na území městské části na zemědělské půdě, špatné dopravní spojení 

(silná frekvence aut ve všech směrech). 

P. Král: upozornil na potřebu zamezit čištění sněhu na nově opravených 

chodnících nevhodnou technikou TSMO, již jednou došlo k poškození a oprava 

se musela provádět znovu. 
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Další jednání KMČ bude probíhat 2.12.2021 v 18.00 hod. v MŠ 

 

Nejbližší plánovaná akce 4.12.2021  Vánoční nadílka pro děti 

 

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 

mailto:kmc27@olomouc.eu

