
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 10 / 2022 13. 09. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Marek Linhart- zástupce MP Olomouc, dále obyvatelé Městské části Olomouc - Týneček  - 

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

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 i kvůli podezřelým
osobám, které se pohybují na ulici Ševčíkova a Šternberská v průběhu dne.  Zároveň zástupce MP upozorňuje
občany na zabezpečení nemovitostí proti krádežím. 

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. Dále pak žádáme o zjištění úsekového měření
rychlosti ze strany  PČR které proběhlo v srpnu 2022 ze strany PČR.

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 Složení členů KMČ pro následující období 2022 - 2026

Host 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  předseda KMČ avizoval výstupy ze setkání předsedů KMČ ze zástupci
města a poděkoval všem přítomným členům za práci v KMČ za období 2018 - 2022. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Oprava radaru měření rychlosti na ulici Šternberská - Předáno
Zahájení úsekového měření rychlosti - Před uzavřením
3. Údržba zeleně - ulice Šternberská - Předáno
Starší požadavky
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 - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 02. 06. 2022: Zahájení jednání o umístění Z- boxu společnosti Zásilkovna/Majetkoprávní
odbor SMOL - Před uzavřením
Zápis č. 8/2022 ze dne 07. 07. 2022: Oprava chodníku v prostoru popelnic na ulici Ševčíkova - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Mapování a údržby zeleně v Týnečku

Předseda KMČ p. Hepnárek a p.Kubíček mapovali zarostlé porosty a pořídili fotodokumentaci k zeleni, která
není dlouhodobě udržovaná. Připomínky byly zaslány do Technických služeb města Olomouce, které část
údržby zeleně začali již realizovat, zbytek podnětů bude vypořádán ve spolupráci s Výstavištěm Florá a.s,. Dále
je zde podnět na údržbu zeleně kolem autobusové zastávky, kde však plocha náleží Dopravnímu podniku města
Olomouce, budou zaslány další připomínky. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Údržba zeleně a zarostlých porostů - Dopravní podnik města Olomouce

Žádáme o provedení údržby, úklidu zeleně v prostoru nástupní a výstupní autobusové zastávky, kde jsou
zarostlé porosty i v chodníku. 

2 PČR - měření rychlosti ulice Šternberská

KMČ se zabývala dopravní bezpečnosti na ulici Šternberská. Ačkoliv apelovala na zástupce MP Olomouc, aby
tato lokalita byla zařazena mezi prioritní v Olomouci, tak doposud zde měření rychlosti neprobíhá. Dle zjištění
zástupců MP Olomouc je na této komunikaci ze strany PČR toto měření zakázáno. Žádáme o právní stanovisko
a možnost setkání zástupců KMČ, MP Olomouc a  PČR, abychom mohli tuto problematiku řešit za účasti všech
zaintersovaných. 



08 Obecné informace

08.1 Vyhodnocení akce - Rozloučení prázdnin v Týnečku

Předseda KMČ p. Hepnárek informoval přítomné, o pozitivních reakcích ze strany občanůna organizaci na
zajištění akce dětského dne a zábavaného odpoledne pro dospělé, které se zúčastnili převážně obyvatelé
Týnečka v hojném počtu. Poděkování patří TJ Sokol Týneček a Klubu seniorů, kde jejich zástupci zajišťovali
soutěže a animační program pro děti. Ze zástupců KMČ se aktivně podíleli na chodu akce p. Hepnárek, p.
Jordán, P. Kubíček, P. Letochová, p. Zapletal. Zároveň patří poděkování Radku Kubíčkovi za poskytnutí
sponzorského daru na balíčky pro děti a náklady spojené s propagací akce. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 18. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


