
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 3 / 2022 03. 03. 2022 / 12:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PaedDr. Jiří Hepnárek, Bc. Radek Kubíček MBA, Marie Letochová, Bc. Kateřina
Absolonová, Ing. Roman Zapletal, Jiří Jordán

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
Program byl schválen. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

01.1 Schválení programu schůze

Schválení programu schůzeVystoupení zástupců MPO, PČRVystoupení hostůKontrola stávajících požadavků a
minulých zápisůProjednávané záležitostiVyjádření komise k žádostem odborů MMOlNové požadavkyObecné
informace

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupce MP Olomouc p. Marek Linhart informoval o vývoji situace šetření černé skládky. 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 sev poslední době objevuje volně ložený odpad
určený k likvidaci. Prosíme o zvýšený dohled v těchto lokalitách. 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisuZřízení připojení WIFI - V realizaciDoplnění reproduktorů varovného a
informačního systému VIS - Před uzavřenímOdstranění závady na přechodu pro chodce - Před uzavřenímStarší
požadavkyZápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: Spolupráce s občany Týnečka - Před uzavřenímZápis č. 1/2022
ze dne 11. 01. 2022: 07.02. Zpravodaj - Před uzavřenímZápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: 07.03     Vítání
nových občanů Týnecka - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Došlá pošta



Schválené výlukové JŘ - Uzavírka Tovéř platné od  12.3.2022 do 15.6.2022 jsou vyvěšeny na nástěnce
KMČ.Požadavky k čerpání rozpočtu KMČ z programu ,,estetizace" a zaslání návrhů na opravy úseku chodníků,
KMČ projednala a bere na vědomí. Zaslané odpovědi k veřejnému projednávání Lokalita ul. Chaloupky od pí.
Horňákové, bereme na vědomí.  Přehled investovaných prostředků do KMČ. Jsou to prostředky z estetizace,
chodníkovného, ale i další akce, které financovalo město a to za roky 2019 - 2021, bereme na vědomí.
Chvalkovická - vedení cyklistické stezky; informace o realizaci akce, bereme na vědomí. 
Informace o akci Uklidíme Česko 2022, KMČ projednala a bereme na vědomí. 
 
 
 

05.2 Odeslaná pošta

Zápis z veřejného projednávání a setkání vedení KMČ s občany lokality ulice Chaloupky ze dne 9.2.2022
odeslaný pí . Horňákové a zveřejněný na úřední desce KMČ a webu. 
Odpovědi na žádost o vyj., Revitalizace návsi obce Tovéř k výlukovým jizdním řádům odeslány na KIDSOK a
Doprávnímu podniku města Olomouce. 
 
 

05.3 Čerpání finančních prostředků z programu "estetizace" a opravy komunikací

KMČ se zabývala čerpáním finančních prostředků z programu ,,estetizace".
Členové komise poslali své návrhy na akce, ze kterých se vybraly tyto(částka z programu činí 300 000,-Kč).
1. Studie proveditelnosti v ulici Chaloupky
2. Sběrová sobota - sběr komunálního odpadu, elektrospotřebičů a biodpadu
3. Výměna a oprava herních prvků na hřišti 
 
Požadavek na opravy komunikací z částky 150 000,- Kč - tzv. chodnníkovné ( rozpočet ODUR) 
1. Oprava chodníků a výtluků na ulici Bohuslava Martinů - 2. etapa 
Konečné návrhy byly odeslány SMOL pí. Horňákové.  

05.4 Projednávání  návrhů na čerpání provozního rozpočtu pro rok 2022

Projednávání  návrhů na čerpání provozního rozpočtu pro rok 2022 (akce pro děti, příspěvek na činnost klubu
seniorů, letní a podzimní akce pro dospělé). Akce se budou konat ve spolupráci s TJ Sokol Týneček a Klubem
seniorů Olomouc- Týneček. Harmonogram akcí byl odsouhlasený a bude rozeslaný členům KMČ p. Radkem
Kubíčkem. Pozvánky na jednotlivé akce budou zveřejněny na veřejně dostupných místech, popřípadě odeslány
do schránek obyvatel KMČ. 
Usnesení:

Harmonogram akcí pro rok 2022 včetně čerpání rozpočtu byl schválen. 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.5 Zapojení do akce Uklidíme Česko - 2.4.2022

KMČ se zabývala zapojením do akce Uklidíme Česko, která by měla probíhat dne 2.4.2022. Organizací akce byl
pověřen p. Hepnárek a p. Jordán.  Úklid bude zaměřený na veřejné prostranství a bude realizovaný od 9.00 do
12.00 hod. Ochranné pomůcky budou zajištěny z TSMOL. Pozvánka bude zveřejněna na úřední desce KMČ.
Vyzýváme občany, aby si provedli jarní úklid v okolí svých domů.
Usnesení:

Zapojení do akce bylo schváleno. 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Delegace člena KMČ do komise pro projednávání " Východní Tangenty"

KMČ na svém zasedání pověřila zastupováním  v komisi pro " Východní tangentu" Ing. Františka Malinu. 



2 2. Řešení problematiky hrušní v lokalitě Chaloupky

Stanovení termínu probírky ovoce - hrušek v době jejich plození v ulici Chaloupky, aby bylo možné zajistit
mobilitu obyvatel. 

3 Stanovení termínu údržby zeleně

Žádáme o zaslání harmonogramu údržby zeleně v KMČ na období jaro/ podzim 2022. 

08 Obecné informace

08.1 Poděkování občanům se zapojením do humanitární sbírky na podporu Ukrajiny

KMČ oceňuje materiální sbírku od občanů, která byla realizovaná na podporu Ukrajiny. Pomoc byla určená do
postižených oblastí Charkova a Chernihiv a je také  určená pro Rodinné centrum Olivy v Olomouci, které v nově
zřízeném komunitním centru, tuto pomoc pro rodiny s dětmi budou potřebovat. 

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


