
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 2 / 2022 03. 02. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Vlasta Kauerová, PaedDr. Jiří Hepnárek, Renata Hlobilová, Bc. Radek Kubíček MBA,
Marie Letochová, Ing. František Malina, Bc. Kateřina Absolonová, Ing. Roman Zapletal, Jiří
Jordán

Omluveni:

Hosté: garant komise - Doc. Karel Konečný - zástupce Statutárního města Olomouce
Ladislav Král, Zdeněk Kolář, Jiří Sosna a Bc. Pavel Kyncl. 

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Schválení programu schůze
Vystoupení zástupců MPO, PČR
Vystoupení hostů
Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
Projednávané záležitosti
Vyjádření komise k žádostem odborů MMOl
Nové požadavky
Obecné informace
Usnesení:

Program byl schválen. 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupce MP Olomouc p. Marek Linhart se telefonicky omluvil z pracovních důvodů. KMČ vyhověla jeho žádosti
s tím, že následné podněty budou zaslány k řešení.
Poblíž benzinové stanice OMV se nacházejí betonové panely a písek, což lze označit jako černou skládku. Dle
dostupných informací pokračuje vyšetřování ze strany MP Olomouc a PČR.
Prosíme o zvýšený dohled u kontejnerů na ulici Ševčíkova a u BIO odpadu u ,,rybníka" v ulici B. Martinů. Zde se
v poslední době objevuje volně ložený odpad určený k likvidaci. Prosíme o zvýšený dohled v těchto lokalitách.

03 Vystoupení hostů

P. Jiří Sosna vystoupil v souvislosti s řešením záležitosti týkající se volně pobíhajících psů. P. Sosna informoval
o celém procesu vyšetřování, přístupu přestupkové komise města Olomouce, kdy byl v minulosti v této
záležitosti pokutován. Byla vedena diskuse s vysvětlením pravomocí KMČ a jak těmto situacím do budoucna
předcházet.
P. Ladislav Král podpořil p. Sosnu, aby některé případy volně pobíhajících psů byly řešeny s majiteli na jednání
KMČ.
P. Pavel Kyncl byl pozván předsedou KMČ. Přišel seznámit členy komise s problémy týkající se ulice
Chaloupky. Po diskusi bylo členy komise přislíbeno veřejné projednávání s občany této lokality, které proběhne
dne 9.2.2022 v 18.00 hod v tělocvičně MŠ. Pozvánka bude zveřejněna na nástěnce.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů



04.1 Informace o řešení petice ul. Šternberská v Týnečku

Petice týkající se instalování úsekového měření rychlosti ze dne 25.11.2021 byla předána SMOL. Rada města
Olomouce v této záležitosti rozhodla kladně. V případě jakýchkoliv změn jsou připraveni zástupci KMČ
k dalšímu jednání se SMOL.

04.2 Došlá pošta

Změny v MHD Olomouc platné od 24.1.2022 jsou vyvěšeny na nástěnce KMČ.
Požadavky k čerpání rozpočtu KMČ z programu ,,estetizace" a zaslání návrhů na opravy úseku chodníků.
Informace k vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. KMČ
bere na vědomí a tuto záležitost projednala. 
KMČ vzala na vědomí akci Čistá mobilita a tuto událost zveřejnila na nástěnce.
KMČ vzala na vědomí pozvání na akci Prorodinné politiky města Olomouce a informaci zveřejnila na nástěnce.

04.3 Odeslaná pošta

Žádost p. Kubíčka na SMOL do rukou pí. Horňákové ze dne 2.2.2022 ve věci řešení problematiky a čerpání
rozpočtu z programu ,,estetizace".

05 Projednávané záležitosti

05.1 Nahlášení akcí pro rok 2022 za KMČ

Nahlášení akcí pro rok 2022 za KMČ - vyhláška o dodržování nočního klidu (výjimka konání po 22 hod.).
Členové KMČ se rozhodli požádat o výjimku na akci rozloučení s prázdninami, která se bude konat dne
27.8.2022. Požadavek bude odeslán na SMOL dle pokynů.
Usnesení:

Členové KMČ se rozhodli požádat o výjimku z vyhlášky o rušení nočního klidu pro akci  rozloučení s
prázdninami, která se bude konat dne 27.8.2022. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Zasílání podnětů k řešení

KMČ rozhodla, že materiály, které obdrží mezi termíny jednotlivých jednání KMČ, budou přeposílány p. Radkem
Kubíčkem ostatním členům komise. Upozorňujeme členy na pravidelné sledování e-mailových adres.

05.3 Návrh na opravu chodníků a výtluků

Byly předloženy návrhy na opravy úseků chodníků a výtluků v roce 2022. Rozpočet na opravy chodníků je
krácený na částku 150 000,- Kč. Návrh byl schválen na opravu další části chodníků na ulici B. Martinů směrem
na Hlušovice. Návrh bude zaslán dle požadavků pí. Horňákové.
Usnesení:

Komisí byla schválena oprava další části chodníků na ulici B. Martinů.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.4 Čerpání finančních prostředků z programu "estetizace"

KMČ se zabývala čerpáním finančních prostředků z programu ,,estetizace".  Členové komise pošlou své návrhy
na tři akce (částka z programu činí 300 000,-Kč). Tyto návrhy následně budou zařazeny do zásobníku akcí.
Konečné návrhy budou odeslány SMOL a zveřejněny následně na dalších jednání KMČ.

05.5 Příprava návrhů na čerpání provozního rozpočtu pro rok 2022

Příprava návrhů na čerpání provozního rozpočtu pro rok 2022 (akce pro děti, příspěvek na činnost klubu
seniorů, letní akce pro dospělé). Harmonogram akcí bude aktualizován dle schváleného rozpočtu na příštím
zasedání KMČ

05.6 Postřik komárů v městské části Týneček



KMČ se zabývala upřesněním podmínek k provádění postřiku komárů ve stadiu larev v dubnu 2022 v prostoru
Černovírského lesa. Své stanovisko z komise č.1/2022 přehodnotila a v provádění postřiku se bude pokračovat
jako v minulých letech. KMČ podpořila tuto akci ve spolupráci s ostatními KMČ a bude hradit tento postřik
poměrnou částkou z provozního rozpočtu na rok 2022. 
Usnesení:

Komise hlasovala pro provedení postřiku proti komárům.  
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.7 Návrh na zveřejňováni jubilantů v zápise z jednání KMČ

Předseda KMČ předložil návrh na zveřejňování jubilantů formou rubriky v zápise z jednání KMČ. Jelikož pro
uveřejnění nebyla nadpoloviční většina členů, tak tento návrh nebyl schválen.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Zřízení připojení WIFI

KMČ žádá o zřízení připojení WIFI v knihovně, která je umístěna v MŠ Týneček. 

2 Doplnění reproduktorů varovného a informačního systému VIS

KMČ žádá o doplnění reproduktorů varovného a informačního systému VIS do prostoru nově vzniklých ulic
Merettova a Antonína Schindlera. 

3 Odstranění závady na přechodu pro chodce

Poškození přechodu pro chodce na ulici Šternberská, závada nahlášena. Pan Šulc byl již o stavu věci
informován. 

08 Obecné informace

Hlášení závad a nedostatků ve veřejném prostoru je možné pomocí nového webu hlaseni.olomouc.eu. Prosíme
občany, aby tuto službu využívali a své podněty na opravy veřejného osvětlení, či chodníku zasílali přímo na
tyto stránky.
Rodina Stejskalova a Králova poděkovala za ocenění ze strany KMČ, které bylo uveřejněno v minulém zápisu z
jednání.  
Poděkování p. Sosnovi za odvoz elektroodpadu, který byl umístěný u popelnic na ulici Ševčíkova.
Předseda ukončil jednání ve 20.05 hod.
Příští zasedání KMČ č.27 se uskuteční 3.3.2022 v knihovně v 18.00 hod. Upozorňujeme, že jednání KMČ jsou
veřejná.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


