
Zápis z veřejného projednávání KMČ č.27 Olomouc – Týneček  

Termín konání: 9.2.2022 od 18:00 hod 

Místo konání: TJ Sokol Týneček – tělocvična  

 

1. PREZENCE 

PaedDr. Jiří Hepnárek, Renata Hlobilová, Bc. Radek Kubíček., MBA, Jiří Jordán, 

Ing. František Malina, Marie Letochová – členové KMČ.  

Omluveni :  Bc. Kateřina Absolonová, Ing. Roman Zapletal, Mgr. Vlasta 

Kauerová  

Přítomni: viz. prezenční listina (jednání se zúčastnilo 31 obyvatel s trvalým 

bydlištěm v Olomouci – Týnečku. 

Hosté: Bc. Josef Kaštil – zastupitel Statutárního Města Olomouce.  

 

2. Zahájení veřejného projednávání  

 

Veřejné projednávání zahájil předseda KMČ Jiří Hepnárek, který ve svém 

úvodním slovu shrnul důvody pro setkání s občany a přivítal přítomné a 

hosty, kteří se jednání zúčastnili. Moderování celého veřejného 

projednávání se ujal Radek Kubíček.  

 

3. Představení problematiky lokality Chaloupky  

P. Pavel Kyncl – na úvod poděkoval za možnost setkání s občany lokality a 

zájem o řešení problematiky, která se řeší dlouhodobě. Popsal situaci, 

která se nepříjemně dotýká života občanů v této lokalitě. Problematika 

se týká havarijního stavu chodníků, silnice, kanalizace a nedostatku 

parkovacích míst. Na tuto problematiku pak později ke konkrétním 

bodům navazovalo vystoupení občanů této lokality.  

 

 

 

 



4. Diskuse  

 

Pí. Michaliková-vystoupila v souvislosti s řešením záležitosti týkající se 

špatného stavu komunikace, kde je řada výmolů a výtluků, které se dlouhodobě 

neopravují. Velkým problémem je nevyřešené parkování, Parkovacích míst je 

nedostatek a proto jsou využívány prostory, které nejsou k takovému účelu 

určeny. Tím dochází k porušování vyhlášek, na které upozorňují příslušníci 

Městské policie Olomouc. Dalším požadavkem je špatný stav některých stromů, 

který ohrožuje občany v návaznosti škody na majetku a zdraví. I přes veškeré 

požadavky a urgence na Technické služby města Olomouce si nakonec musí 

poradit sami, jelikož jejich požadavky nejsou vyslyšeny.  

 

P. Michalík – přichází s požadavkem možnosti komunikace s investorem a 

majitelem pozemku v lokalitě Chaloupky ve spolupráci se SMOL, což by vyřešila 

Studie proveditelnosti. Upozorňuje také na horší stav komunikace.  

 

P. Kráčmar – upozorňuje na upozornil na chybu projektanta při řešení dešťové 

vody a neobnovenou chybějící povrchovou kanalizaci, která je problémem 

v případě dešťů. Dále pak přerostlou zeleň, zejména v jarním a letním období, 

která pak následně způsobuje větší dopravní nehodovost v této lokalitě. Řešení 

dopravní situace je dalším požadavkem k jednání na KMČ.  

 

Pí. Kynclová – upozornila na problematiku přerostlých hrušek, které musí vždy 

sbírat, aby nedocházelo k ohrožení na životě a majetku.  Bodavý hmyz zejména 

v letních obdobích je problémem pro řadu občanů, kterým případné bodnutí 

hmyzem vyvolává silnou a životu nebezpečnou alergickou reakci. Technické 

služby města Olomouce tuto problematiku dle jejího tvrzení neřeší. Navrhuje 

tedy vykácení těchto stromů bez jakékoliv náhrady a další výsadby. Pokud by 

však výsadba měla navazovat ihned na vykácení, chtějí obyvatele sami 

rozhodnout o výběru nových dřevin.  

 



P. Tichý – upozornil v případě zpracování studie proveditelnosti na důležitost 

pravidelných konzultací mezi zadavatelem tedy KMČ a zpracovatelem této 

studie ve fázi její rozpracovanosti.  

 

Představení návrhu a zhodnocení veřejného projednávání  

 

Radek Kubíček se pokusil o rekapitulaci všech podnětů, které byly součástí 

diskuse ve veřejném projednávání.  

Co se týká lokality Chaloupky, zde bylo na jednání KMČ jednomyslně hlasy 

všech členů vysloven souhlas, aby byla zpracovaná Studie proveditelnosti řešení 

dopravy, parkování, revitalizace a údržby zeleně.  Na začátku tohoto zpracování 

budou přizvání zástupci z Útvaru hlavního architekta (Odbor strategie a řízení) 

na jednání KMČ, aby se blíže seznámili s podněty občanů této lokality. Tato 

studie proveditelnosti bude hrazena z programu „Estetizace“ na rok 2022. O 

dalších investičních záležitostech, které se dotýkají havarijního stavu bude 

jednáno se zástupci SMOL.  

Zároveň moderátor upozorňuje na snížený rozpočet KMČ na rok 2022, ze 

kterých bylo možné některé opravy financovat.  

V diskusních příspěvcích nových obyvatel ulice Merettova, Antonína Schindlera, 

kteří se tohoto veřejné jednání taktéž účastnili bylo upozorněno na chybějící 

dostupnou lékařskou péči pro děti, dorost a dospělé, obchod. Dále zde je 

požadavek na umístění Zásilkovny ve spádové oblasti KMČ č.27.  

Občané zároveň byly upozorněni, aby využívali elektronické korespondence 

s vedením KMČ v případě stížností anebo dalších podnětů.  

 

5. Vystoupení hostů  

Bc. Josef Kaštil – přislibil, že se pokusí z pozice zastupitele SMOL více 

informovat ostatní kolegy o problematice této městské části. V případě 

žádostí o podporu KMČ č.27 anebo jiných mimořádných události, je ochoten 

podpořit KMČ a také se účastnit veřejného projednávání, angažovat se 

v hledání možnosti pro další období. Vyzvedl počin svolat mimořádné 

zasedání  KMČ  s  občany  k projednání problematiky Chaloupek a jiných 

lokalit.  



 

6. Ukončení veřejného projednávání  

 

Po ukončení diskuse předseda p. Jiří Hepnárek poděkoval přítomným 

občanům, hostům a pověřil dalším jednáním p. Radka Kubíčka ve vztahu se 

zástupci SMOL k bodům, které byly součástí veřejného projednávání.  

 

 

     Zápis vyhotovil dne 16.2.2022:    Radek Kubíček za KMČ č.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


