
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 8 / 2022 07. 07. 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, Jiří Jordán

Hosté: P. Martin Římský, p. Pavel Kyncl, p. Marek Linhart- MP Olomouc

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Schválení programu schůze

1. Zahájení2. Vystoupení zástupců MPO, PČR3. Vystoupení hostů4. Kontrola stávajících požadavků a minulých
zápisů5.  Projednávané záležitosti6.  Vyjádření komise k žádostem odborů MMOL7.  Nové požadavky8.
 Obecné informace

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

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
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
Zápis č. 5/2022 ze dne 12. 05. 2022: Údržba zeleně v KMČ - Předáno
Zápis č. 6/2022 ze dne 02. 06. 2022: Zahájení jednání o umístění Z- boxu společnosti Zásilkovna/Majetkoprávní
odbor SMOL - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Výběr dodavatele zpracování Studie proveditelnosti - Lokalita - Chaloupky

02.01.   KMČ se zabývala čerpáním finančních prostředků z programu ,,estetizace".  Na pracovní zasedání
KMČ ze dne 23.6.2022, kdy byli členové seznámeni s okolnostmi zpracování studie proveditelnosti, bylo
navázáno na jednání KMČ. 
Nejdůležitějším bodem projednávání, bylo zaslání cenové nabídky zpracování Studie proveditelnosti městské
části Olomouc - Týneček ze strany Odboru strategie a řízení útvar hlavního architekta p. Luňáčka. Odhadovaná
cena byla v původním návrhu na základě jednání na SMOL ze dne 25.4.2022, kde se schůzky účastnil za KMČ
p. Hepnárek, p. Kubíček odhadovaná na 170 000,- Kč bez DPH.
 Dne 20.6.2022 jsme obdrželi cenovou nabídku ze strany SMOL na dodavatele této studie proveditelnosti od
ATELIS, Ing. Linda Smitalová, IČ: 74276361 ve výši 199 000,- Kč bez DPH.
KMČ podpořila zpracování studie proveditelnosti od ATELIS a pověřila Bc. Radka Kubíčka o zaslání informací p.
Luňáčkovi a p. Horňákové k dalším záležitostem. Zároveň KMČ pověřila p. Malinu, aby byl hlavní kontaktní
osobou pro součinnost s dodavatelem této studie ve fází jejího zpracování a odevzdání.
Usnesení:

KMČ podpořila výběr dodavatele na zpracování studie proveditelnosti pro lokalitu Chaloupky. 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2

05.2 Aktualizace rozpočtu KMČ na rok 2022

Členové komise obdrželi tabulku čerpání k datu do 22.6.2022 (částka z programu estetizace činí 300 000,-Kč). 
Účelem bylo rozhodnout, jak budou zbývající finanční prostředky vyčerpány, tak aby se požadované služby
stihly objednat co nejdříve. Bylo rozhodnuto o zaslání objednávky na sběrovou sobotu v kombinaci objemný
odpad a bioodpad pro Technické služby města Olomouce a.s. a uspořádání akce Rozloučení s prázdninami pro
TJ Sokol Týneček ve výši 28.000,- Kč.  Členové odbrželi aktuuální návrhy čerpání rozpočtu a návrhy na zaslání
objednávek emailem dopředu. Doposud byly uhrazeny z prostředků estetizace opravy herních prvků a vybavení
hřiště TJ Sokol Týneček odpadkovými koši, které již byly realizovány. 
Usnesení:

KMČ odhlasovala změny v rozpočtu na rok 2022 a objednávky na služby, které budou hrazeny z rozpočtu KMČ
a programu estetizace.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 3

05.3 Projednávání koncepce veřejného prostranství města Olomouce

Ing. František Malina informoval přítomné o osobní účasti na projednávání koncepce veřejného prostranství a
strategie města Olomouce pro následující období. Na tomto setkání byla problematika věnována převážně
centrumu města Olomouce a nedotýkala se venkovských měststkých částí. KMČ i takto bude vznášet k vedení
města Olomouce projektové i investiční záměry na úpravu a modernizaci veřejné prostranství v Týnečku. 

05.4 Projednávání informací k východní tangentě pro posouzení v rámci EIA

Předseda KMČ informoval o vývoji situace k projektovým a investičním záměru výstavby východní tangenty,
která se dotýká i  městské části Olomouc - Týneček. Zároveň prověří nominaci Ing. Františka Maliny, který byl
navrhnutý do pracovní skupiny za naší KMČ a doposud nebyl k žádnému pracovnímu setkání přizván. 

05.5 Sdělení k podmětu ke znečištění podzemních vod na ul. Merettova v MČ Týneček

KMČ projednala nahlášení mimořádné události, která se stala dne 20.6.2022.  Poděkování patří člence KMČ
Mgr. Vlastě Kauerové a Ing. Davidu Střítezskému za operativní šetření situace ze strany Odboru životního
prostředí SMOL. 
KMČ níže uvedené stanovisko bere na vědomí. 
Dne 20.6.2022 došlo ke znečištění podzemních vod  ze stavby. Znečistění se mělo objevit ve vsakovacím
objektu umístěným v jižní části ul. Metterova v k.ú. Týneček.
Na místě hlášeného znečištění jsem provedl prohlídku dne 21.6.2022 v 10:30. Byly zjištěny následující
skutečnosti: V jižní části ulice ul. Merettova v m.č. Týneček byla realizovaná betonová vsakovací jímka hl. 4 m
(zjištěno dle počtu skruží h=1 m) uložena na půdní vrstvu. Do jímky nebylo zaústěno žádné potrubí dešťové
kanalizace a betonové skruže byly suché, čisté, dno bez bahna. V tomto objektu nemohlo dojít ke znečištění



podzemních vod. Pracovníci stavební firrny v době prohlídky právě pokládali potrubí dešťové kanalizace k této
betonové jímce. Z polehlé trávy,  vrstvy sedimentovaného bahna v jižní části ulice Metterova a zahrad přilehlých
ze západní strany je zřejmé,že došlo při bouřce a přívalovém dešti dne 20.6.20022 ke koncentrovanému odvodu
 srážkových vod. Jedná se o  období, kdy ještě ní zajištěn odvod povrchových vod dešťovou kanalizací se
vsakovacím objektem a došlo k odvodu a vsaku v těchto zahradách.        
Z pohledu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ke znečištění povrchových nebo
podzemních vod v daném místě a čase nedošlo.   Po dokončení dešťové kanalizace vč. vsakovací objektů by
k problémům se zaplavováním pozemků nemělo docházet. Pokud by přeci jen k zaplavování pozemků
 docházelo, je nutné tuto záležitost řešit s příslušným stavebním úřadem, který tuto stavbu povoloval.   

05.6 Požadavek na údržbu zeleně a veřejného prostranství

Bc. Radek Kubíček, požádal a upozornil na zarostlou točnu u autobusové zastávky Olomouc- Týneček a
zároveň na údržbu okrasné výsadby, která je přerostlá, taktéž u autobusové zastávky. Na základě komunikace
ze strany Technických služeb města Olomouce  a Výstaviště Flora Olomouc a.s., byla provedena seč a údržba
zeleně. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Oprava chodníku v prostoru popelnic na ulici Ševčíkova

Technické služby města Olomouce - v prostorách popelnice, došlo k výmolu a propadnutí chodníku na ulici
Ševčíkova. Žádáme o předláždění a opravu chodníku. 

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 13. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


