
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 4 / 2022 07. 04. 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

Hosté: Strážník - MPO  p. Marek Linhart

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Schválení programu schůze

1. Zahájení 
2. Vystoupení zástupců MPO, PČR
3. Vystoupení hostů
4. Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
5.  Projednávané záležitosti
6.  Vyjádření komise k žádostem odborů MMOL
7.  Nové požadavky
8.  Obecné informace
Usnesení:

Program schůze byl schválen. 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

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 bylo ukončeno policejní vyšetřování. Dle zjištění zástupců KMČ byly betonové panely odstraněny,
písek však na místě zůstává. Prosíme o sjednání nápravy prostřednictvím Technických služeb MMOL, který by
sloužil k dalšímu šetření ze strany MPO, popřípadě 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, převážně jde o elektroodpad. Členové KMČ
několikrát na základě monitoringu zjistili, že zde vyvážejí tříděný odpad obyvatelé z obce Hlušovice. Prosíme o
zvýšený dohled v těchto lokalitách a zároveň projednání možnosti ze strany SMOL na umístění fotopastí a
jiného kamerového systému. 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů



Přehled požadavků z minulého zápisu
Delegace člena KMČ do komise pro projednávání " Východní Tangenty" - Před uzavřením
2. Řešení problematiky hrušní v lokalitě Chaloupky - Před uzavřením
Stanovení termínu údržby zeleně - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: Spolupráce s občany Týnečka - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: 07.02. Zpravodaj - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: 07.03     Vítání nových občanů Týnecka - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 03. 02. 2022: Zřízení připojení WIFI - V realizaci
Zápis č. 2/2022 ze dne 03. 02. 2022: Doplnění reproduktorů varovného a informačního systému VIS - Před
uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 03. 02. 2022: Odstranění závady na přechodu pro chodce - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Došlá pošta

.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.  
Pokyny ze strany Technických služeb města Olomouce k vyzvednutí ochranných pomůcek pro akce Uklidíme
Česko a svoz komunálního odpadu po této akci.  
Zaslání kalkulace nacenění revitalizace chodníků a opravy výtluků p. Čechem.
Informace od p. Jasenského k projednání možnosti odvolání pana primátora SMOL ( viz. samostatný bod.) 

05.2 Odeslaná pošta

Aktualizovaná tabulka požadavků na estetizaci pro rok 2022 pro pí. Horňákovou.  Požadavky zůstavají stejné
dle projednání KMČ, bylo zde pouze doplněno finanční plnění na základě poptávky u Techníckých služeb města
Olomouce a jednotlivých odborů SMOL, kterých se záměry estetizace budou dotýkat,
Požadavek pro zařazení akce " Rozloučení s prázdninami" konané dne 27.8.2022 na hřišti TJ Sokol Týneček v
návaznosti na udělení vyjímky o prodloužení nočního klidu.  Požadavek zaslán pí. Horňákové. 

05.3 Cenová nabídka na revitalizaci chodníků a opravy výtluků pro rok 2022

KMČ se zabývala zasláním cenové nabídky od Technických služeb města Olomouce na realizaci možných tří
etap opravy chodníků a opravy výtluků na ulici Bohuslava Martinů. Na základě sníženého rozpočtu pro tento
kalendářní rok 2022 budeme možni realizovat jen 1.etapu a to konkrétně na ulici Bohuslava Martinů č. popisné
18 až 20. Zbývající část finančního plnění chodníkovného bude po dohodě všech členů KMČ investovaná do
výtluků a opravy komunikace na ulici Šternberská. Byl kontaktován p. Šulc a p. Čech s požadavkem na místní
šetření na ulici Šternberská, která proběhne dne 22.4.2022 v zastoupení p. Maliny. 

05.4 Žádost o projednání požadavku p. Hlásenského

KMČ projednala podnět pana Aloise Hlásenského, který jsem obdržela 31.3.2022 a který má být dle požadavku
pana Hlásenského předán jednotlivým komisím (KMČ i odborným). Jelikož požadavek na odvolání primátora
SMOL nepatří do kompetence naší KMČ, seznámili jsme se s tímto podnětem a bereme na vědomí tyto
informace. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce

KMČ se zabývála podnětem ve věci prodeji nemovité věci dle návrhu žadatele.
Části pozemků parc. č. 308 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 310/2 zahrada o výměře10 m2 a pozemek
parc. č. 309/2 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Týneček, obecOlomouc. 
 
Usnesení:



KMČ souhlasí s prodejem nemovité věci dle návrhu žadatele. 
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Provedení odborného posouzení stavu stromů a jiných dřevin

KMČ požaduje provést kontrolu stavu stromů u autobusové zastávky a hlavní cesty od MŠ na hřiště TJ Sokol
Týneček, včetně ulice Nohejlova, kde na pozemku města u zemědělského družstva se nachází po pravé straně
uschlé větve, kde hrozí poranění dětí a občanů. 

2 Požadavek na vývoz komunálního odpadu na hřišti TJ Sokol Týneček

KMČ žádá o pravidelný svoz komunálního odpadu na hřišti TJ Sokol Týneček. Odpadkové koše delší dobu jsou
plné. 

3 3. Umístění Zásilkovny u autobusové zastávky

KMČ žádá o vyjádření stanoviska k možnému umístění Sběrného boxu - Zásilkovny poblíž autobusové
zastávky. 

08 Obecné informace

08.1 Aktuality a plánované akce z lokality Olomouc - Týneček

Předseda TJ Sokol Týneček - p. Zapletal informoval o plánovaných akcích, které bude pořádat ve spolupráci s
KMČ a Klubem seniorů. 
Dne 23.4.2022 proběhne sběr kovového odpadu a šrotu od 9.00 hod. Obyvatelé ať tento odpad umístít před své
domy. 
Dne 30.4.2022 proběhne od 15.00 hod, akce " Pálení Čarodějnic", zvání jsou rodiny s dětmi, senioři a jiná široká
veřejnost. 
Informace o změnách svozu odpadu a uzavření sběrových dvorů umístěny na nástěnku KMČ. 
 

08.2 Hlášení závad a nedostatků ve veřejné prostoru

Hlášení závad a nedostatků ve veřejném prostoru je možné pomocí nového webu hlaseni.olomouc.eu. Prosímé
občany, aby tuto službu využívali v případě přeplněných kontejnerů, podněty na opravy veřejného osvětlení,
chodníků atd a zasílali ho přímo na tyto stránky. 

08.3 Poděkování účastníkům akce " Uklidíme Česko 2022 - Olomouc / Týneček

KMČ na svém zasedání vyjádřila poděkováním účastníkům akce  Uklidíme Týneček, která se uskutečnila dne
2.4.2022 od 9.00 do 12.00 hod. Vysbíralo se 9 pytlů odpadků. Nejmladší účastník měl 5 let a nejstarší 90 let. 
Naše KMČ se v porovnání jiných městkých částí počtem účastníků umístila na hezkém 2. místě. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 20. 04. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek



Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


