
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 6 / 2022 02. 06. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: P. Radek Sís - obchodní zástupce společnosti Zásilkovna 

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 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 schválený 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 1. 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. V případě
rušení nočního klidu po 22.00 hod je potřeba telefonicky kontaktovat MP Olomouc. 

03 Vystoupení hostů

03.1 P. Radek Sís - obchodní zástupce Zásilkovna

Na základě požadavku občanů Olomouce - Týneček a projednání tohoto podnětu byl na jednání KMČ pozván
zástupce společnosti Zásilkovna p. Radek Sís.  Pan Sís představil v prezentaci umístění Z- boxu, který by byl
vhodný pro umístění v Týnečku. Zároveň členové KMČ představili návrhy možného umístění. Pan Sís pošle
vizualizaci a podklady pro další jednání s KMČ a Majetkoprávním odborem SMOL. Detailnější informace budou
známy po projednání KMČ na dalších zasedáních a stanoviska SMOL.  Předběžný termín instalace je
plánovaný na měsíc září/ říjen 2022 a bude sloužit pro příjem i odesílání zásilek.  Předseda p. Hepnárek byl



pověřený zasláním kontaktu na p. Síse a dalším jednáním s majetkoprávním odborem v poskytnutí součinnosti s
KMČ.  Zároveň je naše KMČ první z městských částí v Olomouci, které toto jednání zahájila a na přání občanů
zde bude tento Z-box umístěný. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Údržba zeleně v KMČ - Předáno
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
Zápis č. 4/2022 ze dne 07. 04. 2022: Provedení odborného posouzení stavu stromů a jiných dřevin - V realizaci
Zápis č. 4/2022 ze dne 07. 04. 2022: Požadavek na vývoz komunálního odpadu na hřišti TJ Sokol Týneček - V
realizaci
Zápis č. 4/2022 ze dne 07. 04. 2022: 3. Umístění Zásilkovny u autobusové zastávky - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Došlá pošta

Informace od Technických služeb města Olomouce - p. Holubčíková - seznam lokalit pro sečení trávy, porostů a
čistění komunikací a chodníků na měsíc červen 2022 - vyvěšeno na nástěnku
Pozvánka na Veletrh sociálních služeb - vyvěšeno na nástěnce 
Pozvánka na prezentaci Koncepce veřejných prostranství pro zastupitele, členy KMČ a odborných komisí, která
se uskuteční v Olomouci - 14.6.2022 ( viz. bod níže) 
Požadavek Prof. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc., ve věci jednání přípravy Studie proveditelnosti v lokalitě
Chaloupky - jednání ve věci investičních záměrů se uskuteční v červenci 2022. 
Požadavky na investiční akce pro MČ Týneček pro rok 2023 -2027 
 

05.2 Odeslaná pošta

Z pověření KMČ Bc. Radek Kubíček komunikoval v těchto záležitostech: 
- Dokončení opravy herních prvků, instalace nových odpadkových košů a jiných úprav na hřišti TJ Sokol
Týneček se zástupci Odboru Sportu SMOL a Technických služeb města Olomouce
- Zaslání požadavku na zajištění akce Rozloučení s prázdninami - Agentura Marek Zahradníček ve spolupráci s
TJ Sokol Týneček. 
- Odeslání realizovaných akcí a investičních projektů v Týnečku za rok 2018 / 2022 v rámci magazínu Měníme
Olomouc -  p. Vežranovský

05.3 Zásobník projektů města Olomouce, investiční, projektové náměty a  záměry na rok 2023 +

KMČ na svém zasedáním projednávala požadavek ze strany SMOL pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2023
+.  Byly předneseny možné projektové náměty navrhované k přípravě a realizaci pro MČ Týneček. KMČ také
zohlednila požadavky ze strany občanů a projektové záměry v rámci dlouhodobých záměrů budou soustředěny
na: 
1.  Revitalizace veřejného osvětlení 
2.  Výstavba multifunkčního domu/ Komunitního centra, kde by zároveň byly zajištěny služby pro občany (
obchod, poskytovatelé lékařských služeb, zázemí pro spolky a Klub seniorů atd.)
3.  Oprava fasády Kapličky, jediné kulturní památky na našem území 
4.  Vybudování multifunkčního sportovního hřiště místo betonového povrchu s novými herními a sportovní
prvky. 
5.   Zpracování studie proveditelnosti na ulici Šternberská v oblasti bezpečnosti a řešení dopravy. 
6.  Oprava chodníků na ulici Bohuslava Martinů a další úpravy chodníků a jeho rozšíření směrem od Benzinové



čerpací stanice OVM na ulici Šternberská - nutnost řešit ve spolupráci s KMČ Chválkovice, část těchto chodníků
spadá katastrem na jejich území. 
Případné další projektové záměry budou zapracovány po zpracování Studie proveditelnosti v lokalitě
Chaloupky. 

05.4 Příprava realizace a zajištění akce Rozloučení s prázdninami dne 27.8.2022

KMČ na svém zasedání pověřila Bc. Radka Kubíčka ve věci jednání s Agenturou Marek Zahradníček pro
možnost zajištění části programu pro akci Rozloučení s prázdninami konané dne 27.8.2022. Část programu
bude zajištěna TJ Sokol Týneček. Objednávky na zajištění této  akce budou vystaveny dle odsouhlasení členy
KMČ na příštím zasedání. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Zahájení jednání o umístění Z- boxu společnosti Zásilkovna/Majetkoprávní odbor SMOL

KMČ podpořila návrh pro umístění Z-boxu v MČ Olomouc-Týneček a v příloze zasílá podklady včetně
vizualizace pro instalaci tohoto Z- boxu. P. Hepnárek bude informovat zástupce SMOL Majetkoprávního odboru
ve věci předání kontaktu na obchodního zástupce společnosti Zásilkovna. 

08 Obecné informace

08.1 Pozvánka na akci Sportovní dětský den - SK Chválkvovice

Sportovní dětský den pořádá dne 1.7.2022 fotbalový klub SK Chválkovice na svém hřišti v odpolednich
hodinách. Program bude vyvěšený na nástěnce u autobusové zastávky. 

08.2 Další jednání KMČ

Jednání KMČ bylo ukončeno ve 19.00 hod. Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval
přítomné na další jednání, které se uskuteční dne 7.7.2022 od 18.00 hod. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 08. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


