
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 5 / 2022 12. 05. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Vlasta Kauerová, PaedDr. Jiří Hepnárek, Renata Hlobilová, 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, PČR3. Vystoupení hostů4. Kontrola stávajících požadavků a minulých
zápisů5.  Projednávané záležitosti6.  Vyjádření komise k žádostem odborů MMOL7.  Nové požadavky8.
 Obecné informace
Usnesení:

Program schůze byl schválený. 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 1. Informace MPO - požadavek na monitorování stanoviště odpadových nádob - umístění
fotopasti

Zástupce MPO p. Marek Linhart informoval o stanovisku k umístění kamerového systému ulice Ševčíkova, kde
se objevují černé skládky a volně ložený komunální a nebezpečný odpad. Informace od p. Bc. Oldřicha
Korhoně, který byl pověřený vyřízením podnětu z jednání KMČ.  "S požadavkem o monitorování fotopastí
 Městské policie Olomouc místa, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad v lokalitě ulice Ševčíkova. Na
základě místního šetření, které bylo provedeno dne 12. dubna 2022 Vám sděluji, že umístění uvedeného
zařízení není bohužel možné. Technicky není možné zařízení umístit tak, aby byl vyloučen nějaký zásah
nepovolané osoby. Rovněž místo je v odlehlé části lokality a je zde vysoká pravděpodobnost, že by zařízení
mohlo být odcizeno nebo případně poškozeno."

02.2 2. Požadavek na MPO na zvýšený dohled a monitoring v denním a nočním režimu

P. Marek Linhart byl požádán o zvýšený monitoring přes den i v nočních hodinách, včetně novostaveb. Byl
zaznamenán zvýšený pohyb cizích osob, které se pohybují v Týnečku. Jelikož narůstá i počet krádeží a jiných
deliktů  v přílehlých městských částech, žádáme občany o obezřetnost a pozornost k ochraně majetku na svých
pozemcích a v nemovitostech. V případě nutnosti kontaktovat Městskou policii Olomouc a nebo PČR. 

03 Vystoupení hostů

03.1 1. Informace k podání petice k odstranění nežádoucích ovocných dřevin v ulici Chaloupky



Pan Kyncl se omluvil z pracovních důvodů, ale zaslal informaci o podstoupení petice k odstranění nežádoucích
ovocných dřevin v ulici Chaloupky. Dle informací oddělení městské zeleně OMZOH, že petice bude projednáná
dne 9.5.2022. O výsledcích jednání tak budou informace dostupné až na zasedání KMČ v měsící červnu 2022. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Provedení odborného posouzení stavu stromů a jiných dřevin - V realizaci
Požadavek na vývoz komunálního odpadu na hřišti TJ Sokol Týneček - V realizaci
3. Umístění Zásilkovny u autobusové zastávky - 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
Zápis č. 3/2022 ze dne 03. 03. 2022: Delegace člena KMČ do komise pro projednávání " Východní Tangenty" -
Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 03. 03. 2022: 2. Řešení problematiky hrušní v lokalitě Chaloupky - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 03. 03. 2022: Stanovení termínu údržby zeleně - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 1.Došlá pošta

Odpověď o zástupce MP Olomouc - Bc. Oldřicha Korhoně k umístění fotopastí a kamerového systému na ulici
Ševčíkova. 
Informace od Technických služeb města Olomouce - p. Holubčíková - seznam lokalit pro sečení trávy, porostů a
čistění komunikací a chodníků na měsíc květen 2022. 
Cenová nabídka na zajištění sběrové soboty z programu estetizace na rok 2022 - p. Hansgut 
Cenová nabídka na opravu komunikací na ulici Šternberská - p. Šulc 
Informace k umístění zásilkovny - p. Horňáková 
Vyrozumění k požadavku vývozu komunálního odpadu - TJ Sokol Týneček - p. Swaczyna, Homola. 
Zaslání informací k plánu udržitelné městské mobility Olomouc - vyvěšeno na nástěnku - p. Vežnarovský 
Vyjádření k úpravě online zápisu z jednání KMČ - pí. Horňáková 
Informace k opravě komunikace na ulici Blodkovo náměstí - p. Šulc 
Informace do Magazínu Měníme Olomouc - p. Vežranovský 

05.2 2.  Odeslaná pošta

Z pověření KMČ p. Radek Kubíček komunikoval se zástupci SMOL a jejich příspěvkových organizací.  Byly 
odeslány následující objednávky a podněty pro SMOL. Objednávka na realizace opravy komunikace ulice
Šternberská. Cenová objednávka ve výši 60 737,- Kč , bude hrazena z fondu oprav chodníku a komunikací.
Částečně tyto finanční prostředky budou hrazeny z fondu estetizace na rok 2022. 

 

Odeslání objednávky na provedení sběrové soboty, která proběhne dne 5.11.2022, termín byl již rezervován u
TSMO ve variantě komunální odpad a bioodpad ve výši 51. 803,- Kč. Bude hrazeno z fondu estetizace na rok
2022. 
 
Odeslání požadavku na SMOL p. Luňáčkovi s požadavky a podněty pro zpracování studie proveditelnosti na
ulici Chaloupky, která bude hrazena z fondu estetizace na rok 2022. 

05.3 Podněty k jednání

 



1.  KMČ se na svém zasedání zabývala trvajícím podnětem občanů a to k umístění Zásilkovny xboxu u
autobusové zastávky. Předseda p. Hepnárek informoval o komunikaci se zástupci pro město Olomouc a pověřil
Ing. Romana Zapletala dalším jednáním v této záležitosti. Podařilo se domluvit účast zástupce této společnosti
na příštím zasedání KMČ v červnu 2022. 
2. KMČ se zabývala podnětem opravy komunikace na Blodkovo náměstí. Dle dostupných informací z odboru
stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, MMOL v uvedené lokalitě bylo vydáno
rozhodnutí ve zvláštní užívání místní komunikace. Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu
23.5.2022. 
3. KMČ se zabývala zaslány informacemi k aktualizaci plánu udržitelné městské mobility Olomouc. 
4.  KMČ projednala podněty pro zařazení do Magazínu Měníme Olomouc, kde se obrátil s tímto požadavkem p.
Václav Vežnarovský. Obsahový manažer SMOL, bude informován o těchto událostech. 
-  Zajištění a vybudování přechodu pro chodce na ulici Šternberská za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti
občanů
-  Zajištění odkupu pozemků - Parčík - u autobusové zastávky za účelem zachování zeleně a životního
prostředí 
- Oprava a revitalizace betonové zdi v havarijním stavu, za účelem zajištění bezpečnosti dětí a občanů na hřišti
TJ Sokol Týneček
-  Založení Klubu Seniorů za účelem možnosti setkávání, udržení společenského života a spolupráce s odbory
SMOL a jinými kluby seniorů a jinch neziskových organizací v městě Olomouci. 
- Opravu chodníků na ulici Chaloupky, Blodkovo náměstí, Bohuslava Martinů 
- Spolupráce mezi KMČ, TJ Sokol Týneček a Klubem seniorů za účelem zajištění tradičních společenských akcí
pro občany, rodiny s dětmi v průběhu celého kalendářního roku 
( Pálení čarodějnic, Rozloučení s prázdninami, Betlemské světlo, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka,
Lampionový průvod, Jarní a zimní posezení seniorů.) 
- Zajištění sběru kovového odpadu ve spolupráci s TJ Sokol Týneček 
- Uklidíme Týneček - realizace akce na podporu úklidu odpadu v lokalitách MČ. 
 
KMČ bere na vědomí : 
- Vyrozumění k vývozu komunálního odpadu TJ Sokol Týneček 
-  Nabídka na vánoční osvětlení 
- Online aplikace k zápisu z jednání KMČ . 
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Údržba zeleně v KMČ

KMČ žádá TSMO o sjednocení sečení pro následující kalendářní měsíce na ulici Šternberská ( Horní a Dolní) v
jednotném termínu. Zároveň upozorňuje na reklamaci neposekaného porostu a zeleně u autobusové zastávky, 

08 Obecné informace

08.1 Obecné informace

1.  KMČ na vzala ocenila a vzala na vědomí propagaci aktivit v Týnečku, kde vyšel článek v Olomouckých
listech ke společenské údálosti, která se uskutečnila v dubnu 2022. 
2. KMČ se rozhodla pro založení pracovní komise pro monitoring údržby zeleně, opravy komunikací,
bezpečnosti  a jiných koncepčních a projektových zaměrů, které budu následně komunikovaný se zástupci
odborů a vedením města Olomouce ve složení p. Hepnárek, Malina, Jordán a M. Letochová. 
3. Poděkování Klubu seniorů, kde se na akci podařilo zajistit i přítomnost náměstkyně pro sociální záležitosti pí.
Evu Kolářovou z SMOL. Akce se zúčastnilo více než 50 seniorů. Za KMČ se akce zúčastnili p. Hepnárek,
Kubíček, pí. Letochová. 
4. Poděkování TJ Sokol Týneček za realizaci akce Sběr kovovového odpadu
5.  Poděkování TJ Sokol Týneček za uspořádání akce Pálení čarodějnic, která byla kladně hodnocena jak dětmi
tak i širokou veřejností. 
 



Jednání KMČ bylo ukončeno ve 18.50 hod. Příští jednání KMČ se uskuteční dne 2.6.2022 ve 18.00 hod. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 15. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


