
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 11 / 2022 11. 10. 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

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:

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

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Ohrožení dopravní bezpečnosti a úsekového měření

P. Dostál zástupce MP Olomouc přednesl stanovisko Městské Policie k bodům, které byly zaslány p. Linhartovi.
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.  V tuto chvíli
nebyla naše KMČ zařazena do databáze k tomuto měření, ke konci roku 2022 budeme podávat opětovnou
žádost. Žádáme tak o meření na dvou zmiňovaných úsecích PČR, která již tuto měření prováděla v srpnu 2022,
kde bylo také konstatováno, že na ulici Bohuslava Martinů došlo k několika dopravním přestupkům  důvodu
překoročení povolené rychlosti a je zda doporučení pro MP Olomouc, aby zařazení tohoto úseku k měření
rychlosti pro rok 2023 podpořila. Dále pak žádáme PČR, aby se zaměřila na měření rychlosti v nočních
hodinách na ulici Šternberská. 

03 Vystoupení hostů

03.1 Údržba zeleně a porostů v Týnečku.

Občané městské části v zastoupení 21 hostů, vytipovali lokality, kde by bylo potřeba realizovat prořez stromů a
keřů, které ohrožují život a majetek občanů. Některé podněty již ve spolupráci s TS Olomouc byly realizovány,
některé budou realizovány v průběhu října 2022. Žádáme také o prořez větví a odstranění suchých větví lípy,
která je umístěna u kapličky na ulici Blodkovo náměstí. 

03.2 2. Oprava reproduktorů varovného a informačního systému VIS MČ



Občané upozorňují na poruchu z hlediska špatné a nedostatečné hlasitosti rozhlasu, který je umístěný v
jednotlivých částech MČ. Žádáme o opravu a kontrolu  jednotlivých zařízení a seřízení hlasitosti  reproduktorů
varovného a informačního systému VIS   s rozsahem i do odlihlých částí v MČ, kde dle občanů jakékoliv hlášení
vůbec neslyší. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Údržba zeleně a zarostlých porostů - Dopravní podnik města Olomouce - V realizaci
PČR - měření rychlosti ulice Šternberská - Před uzavřením
Starší požadavky
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
Zápis č. 9/2022 ze dne 04. 08. 2022: Oprava radaru měření rychlosti na ulici Šternberská - Předáno
Zápis č. 9/2022 ze dne 04. 08. 2022: Zahájení úsekového měření rychlosti - Před uzavřením
Zápis č. 9/2022 ze dne 04. 08. 2022: 3. Údržba zeleně - ulice Šternberská - Před uzavřením

04.1 Oprava reproduktorů varovného a informačního systému VIS

Žádáme o kontrolu a  opravu reproduktorů varovného a informačního systému VIS v MČ. 

05 Projednávané záležitosti

05.1 Rozpočet KMČ - aktuální stav

P. Kubíček informoval o požadavku ze strany vedení města Olomouce, aby byly finanční prostředky vypořádány
k určitému datu. Jedná se o částku 14580,- Kč, která zbyla z rozpočtu KMČ na kalendářní rok 2022. Členové
KMČ tak hlasovali o podpoře následujících aktivit: 
Vánoční posezení seniorů v částce do 8.000,- Kč, pro 8, zdržel se 0, proti 0
Zakoupení varnic k dlouhodobému užívání KMČ pro pořádání akcí do 6000,- Kč, pro 8, zdržel se 0, proti 0
Zakoupení pietní vzpomínky u památníků zesnulých hrdinů ve výši 580,- Kč, pro 8, zdražel se 0, proti 0
Usnesení:

Bylo hlasováno o jednotlivých aktivitách s finanční podporu KMČ. Pro jednotlivé návrhy viz výše se vyslovili
všichni přítomni plnou podporu. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Ukončení mandátů členů KMČ

p. Hepnárek informoval o ukončení mandátů členů KMČ pro volební odbobí 2018 -2022, které skončí členům ke
dni 26.10.2022. Nové vedení města Olomouce a Rada města Olomouce bude nové vedení KMČ jmenovat ihned
po jeho zvolení. Zároveň tak předseda KMČ poděkoval za práci členům pro KMČ a informoval, že je možné, že
nové vedení radnice může tento mandát prodloužit do konce roku 2022. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Oprava reproduktorů varovného a informačního systému VIS

Žádáme o opravu a seřízení reproduktorů varovného a informačního systému VIS v jednotlivých částech MČ
Olomouc - Týneček. 

08 Obecné informace



08.1 Aktivity v naší MČ

P. Hepnárek informoval přítomné o volební účasti v naší MČ, kde se dosáhlo nejvyššího výsledku ze všech MČ
v Olomouci. Poděkoval tak zájmu občanů o dění v obci a pozval přítomné na dvě následující akce, které byly
vyvěšeny na stránkách KMČ a ve vývěskách.  Dne 29.10.2022 pořádá TJ Sokol Týneček lampionový průvod od
16.30 na hřišti TJ Sokol Týneček. 
Dne 5.11.2022 se uskuteční sběrová sobota u rybníka od 9.00 do 13.00 hod. 
 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 11 / 2022

Datum schválení zápisu: 13. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


