
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 9 / 2022 04. 08. 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: p. Marek Linhart - MP Olomouc
Obyvatelé městské části Týneček: Zdena Římská, Miluše Baleková, Václav Baleka, Římský
Miloš, Karel Ambrož, Jitka Špačková, Jiří Sosna, Václava Sosnová, Marie Kopečná,
Vlastimil Stejskal, Zdeněk Kolář, Rostislav Březina, Jiří Buček, Ladislav Král, Vlasta
Králová, pí. Sanetrníková, Pavel Kyncl, pí, Konečná, Alena Michalíková, Jan Michalík,
Čestmír Koutný, Tomáš Mikšík, Sedláček Jan, Jana Ambrožová 

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
Usnesení:

Členové KMČ hlasovali o schválení programu schůze. Program schůze byl odsouhlasen všemi přítomnými členy
KMČ. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Výskyt bezdomovců v městské části Olomouc - Týneček

Člen KMČ Olomouc - Týneček p. Radek Kubček, informoval zástupce Městské Policie Olomouc o výskytu
bezdomovců v prostorách autobusové zástavky Týneček, kde přebývají převážně ve večerních a nočních
hodinách. Žádáme tak o posílení monitoringu hlídek ve večerních a nočních hodinách. 

02.2 Ohrožení dopravní bezpečnosti a úsekové měření rychlosti

P. Marek Linhart byl dotazován, zda-li bude možné realizovat meření rychlosti, kde delší dobu obyvatelé ulice
Šternberská a Bohuslava Martinů poukazují na překročení povolené rychlosti v denní i noční dobu. Členové
KMČ několikrát upozorňovali na ignorování předepsané rychlosti, která je hazardem s životem chodců a
cyklistů. Žádáme tak o meření na dvou zmiňovaných úsecích. 

02.3 Nefungující preventivní radar měření rychlosti na ulici Šternberská

Členové KMČ informovali zástupce MP Olomouc o častých poruchách a výpadcích preventivního radaru měření
rychlosti na ulici Šternberská. Žádáme o revizi a případnou opravu tohoto zařízení. Radar je však také chybně
nastavený na 40km/ h, původní povolenou rychlost je potřeba změnit. 



03 Vystoupení hostů

03.1 Informace o zpracování studie proveditelnosti

Mgr. Michalíková vystoupila s požadavkem v jaké fázi je zpracování Studie Proveditelnosti pro lokalitu
Chaloupky. K tomuto příspěvku reagovali členové KMČ p. Hepnárek a p. Kubíček, kteří se toutu agendou v
komunikaci s městem Olomouc zabývají. Na dotazy hostů odpovídali včetně garanta nominovaného za KMČ do
pracovní skupiny pro toto zpracování studie Ing. Františka Malinu, který sdělil hostům, postup jak se tato studie
zpracovává. Mgr. Michalíková poděkovala za aktivní přístup předsedovi KMČ. p. Hepnárkovi a všem
zaintersovaným osobám, které se v této věci angažují. 

03.2 Složení členů KMČ pro následující období 2022 - 2026

Hosté ve složení p. Baleka, p. Ambrož a p. Kyncl vystoupili s požadavkem většího zastoupení občanů městské
části V Týnečku pro následující volební období. Městská část Týneček má několik lokalit a občané by rádi
nominovali své zástupce do nového vedení KMČ. Vedla se následně diskuse nad současným modelem
zastoupení politických uskupení a hnutí, která nominuje své členy do vedení KMČ. Zároveň zástupce lokality
Chaloupky vyslovili žádost na zastoupení p. Kyncla v novém složení KMČ pro období 2022 -2026. 

03.3 Investiční a projektové záměry

Mgr. Michalíková vystoupila s požadavky obyvatelů Týnečka, kde déle trvajícím problémem je chybějící obchod
a další služby, které by uvítali převážně senioři a rodiny s malými dětmi. Následně vystoupil člen KMČ. p. Radek
Kubíček a představil dotační možnosti pro různé podněty, které se mohou týkat městské části a budou
podporovány ze strany EU.  Investiční a projektové záměry jsou vydefinovány a  zaslány na SMOL. Zástupci
KMČ se budou snažit tyto potřeby občanů řesit setkáváním s představiteli Města Olomouce a Olomouckého
kraje, kde se budou hledat možnosti řešení těchto podnětů. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
 
Starší požadavky

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

05 Projednávané záležitosti

05.1 Pojmenování nové ulice na sídlišti v Týnečku

Členové KMČ se zabývali podněty se strany Města Olomouce k zaslání návrhů pro novou ulici. Členka KMČ
Mgr. Kauerová předložila dva návrhy, které byly podpořeny a schváleny. Jedná se o názvy  ulice Františka
Řeháka / Řeháková a ulice Václava Bábka/ Bábková po bývalých hercích Moravského divadla, kteří mají
historický vztah k městu Olomouce. 

05.2 Umístění sběrných nádob na kovoodpad

Členové KMČ se zabývali možnosti na umístění sběrných nádob na Kovoodpad. V současné době není potřeba
navýšení těchto kontejnerů. Objemové nádoby již umístěné jsou pro potřeby občanů dostačující. Nové nádoby
není však také kde umístit. 

05.3 Požadavek na předvolební akci kandidátky do senátu Zuzany Majerové

KMČ se zabývala žádostí kandidátky do senátu a předsedkyně strany Trikolorá o zajištění místnosti pro setkání
s občany. Tuto žádost KMČ projednala a bere na vědomí se závěrem, k níže uvedené žádosti sdělujeme, že



zajišťování besed a propagace v souvislosti s předvolební kampaní je v rozporu se Statutem KMČ, konkrétně
článek č. 2, odstavec 3 a 4 (3.  Komise sama nebo ve spolupráci s jinými subjekty s výjimkou politických stran a
hnutí pořádá různé společenské akce pro veřejnost. Činnost komisí není prezentována ve spojení s politickými
stranami a hnutími.)

05.4 Využití veřejného rozhlasu v Týnečku

Předseda p. Hepnárek informoval o možnosti využití veřejného rozhlasu pro potřeby KMČ. Po dohodě se TJ
Sokol Týneček a Klubem seniorů se budeme snažit využít tento rozhlas pro sdělení informací o plánovaných
akcích, které se uskuteční v naší městské části. 

05.5 Využití prostoru tělocvičny MŠ Týneček - pro potřeby Klubu Seniorů

Za účastí hostů a členů Klubu seniorů Olomouc - Týneček proběhla diskuse nad možností využítí tělocvičny MŠ
Týneček pro aktivity Klubu seniorů. KMČ bere tuto situaci na vědomí s tím, že tento podnět musí řešit zřizovatel
ve spolupráci s vedením školy, školky a případně s rodiči dětí. 

05.6 Údržba zeleně - ulice Šternberská

KMČ se zabývala podnětem neposečeného porostu, který zasahuje do chodníku a je ohrožením pro chodce a
případně cyklisty. Jedná se o úsek na ulici Šternberská směrem k benzinové čerpací stanici OMW. Dále pak
také se jedná o neposečení porostu na výstupové zastávce MHD v Týnečku, 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Oprava radaru měření rychlosti na ulici Šternberská

Městská Policie Olomouc - revize a oprava preventivního měření rychlosti - radaru na ulici Šternberská a
nastavení správné povolené rychlosti. 

2 Zahájení úsekového měření rychlosti

Městská Policie Olomouc - zahájení úsekového měření rychlosti na ulici Šternberská a Bohuslava Martinů v
denním i nočním režimu. 

3 3. Údržba zeleně - ulice Šternberská

Technické služby města Olomouce - neposečení porostu na ulici Šternberská směrem k benzinové čerpací
stanici OMW a výstupní zastávky MHD. 

08 Obecné informace

08.1 Pozvánka na akci Rozloučení s prázdninami

KMČ ve spolupráci s Klubem seniorů a TJ Sokol Týneček zve rodiny s dětmi, seniory a jiné skupiny na akci
Rozloučení s prázdninami, která se uskuteční dne 27.8.2022 ( sobota) od 15.00 hod se zábavným program pro
děti i dospělé.  Akce se uskuteční na hřišti TJ Sokol Týneček a pozvánky budou umístěny na vývěská a vhozeny
do poštovní schránek obyvatelům Týnečka. 



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 12. 08. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


