
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 12 / 2022 01. 12. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PaedDr. Jiří Hepnárek, Renata Hlobilová, Bc. Radek Kubíček MBA, Marie Letochová, Alena
Michalíková, Pavel Kyncl, Ing. Jan Jelének

Hosté: Zástupce MP Olomoucp. Marek Linhart  a občané městské části v počtu 30 osob. 

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 v následujícím pořadí bodů. 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Ohrožení dopravní bezpečnosti a úsekové měření rychlosti

 Ohrožení dopravní bezpečnosti a úsekové měření rychlostiP. 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 a domluvení společné schůzky se zástupci MP Olomouc, Dopravní policie ČR, vedení
města a zástupců KMČ ke společnému řešení problematiky. 

02.2 Nefungující preventivní radar měření rychlosti na ulici Šternberská

Členové KMČ opakovaně  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 Představení členů nového vedení KMČ pro rok 2022 - 2026

Pan předseda poděkoval občanům, kteří se zúčastnily voleb v naší městské části a informoval o výsledku volbe
v Týnečku. Zároveň představil členy nového vedení KMČ pro rok 2022 - 2026 na základě jednání a schválení
Rady města Olomouce. Zároveň byly rozdělení odborné kompetence a agendy, které budou mít jednotlivý



členové na starosti. Informace jsou již zveřejněny na nástěnce a webových stránkách KMČ.  V případě
zastupování pověřil předseda komise své zástupce v pořadí Radek Kubíček, Alena Michalíková. 
Předseda také všechny přítomné seznámil s jednacím řádem KMČ a Statusem KMČ. 

03.2 Využívání kapacit budovy MŠ

Na základě podnětů ze strany občanů, byla vedena dlouhá diskuse o možnosti využití prostoru budovy MŠ.
Zároveň bylo upozorněno, že pokud by jednání KMČ měla být vedena jako dříve v knihovně, tak tato kapacita je
nedostačující, jelikož jednání KMČ jsou veřejná a zájem občanů o dění v KMČ je velký. Minulého zasedání se
zúčastnilo 30 hostů. Z tohoto důvodu budou vedena další jednání s vedením města Olomouce v zastoupení p
Hepnárka a pí. Michalíkové. O výsledku jednání budou občané informování. 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Oprava reproduktorů varovného a informačního systému VIS - V realizaci
Starší požadavky
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
Zápis č. 10/2022 ze dne 13. 09. 2022: Údržba zeleně a zarostlých porostů - Dopravní podnik města Olomouce -
Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 13. 09. 2022: PČR - měření rychlosti ulice Šternberská - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Hlášení závad a nedostatků

Hlášení závad a nedostatků ve veřejném prostoru je možné pomocí nového webu: hlasení.olomouc.eu. Prosíme
občany, aby tuto službu využívali a své podněty na opravy veřejného osvětlení či chodníku zasílali přímo na tyto
stránky.

05.2 Výstupy z jednání pracovního výboru akce - Studie proveditelnosti lokalita Chaloupky

Předseda p. Hepnárek informoval o projednání Studie proveditelnosti v lokalitě Olomouc - Chaloupky. Následně
byly zaslány ze strany Města Olomouce věci k připomínkování a doplnění. Zároveň je potřeba doplnit, že
nominace Ing. Františka Maliny jako člena KMČ z dubna roku 2022 nebyla ze strany města Olomouce
akceptovaná v průběhu jejího zpracování nebyl k jejímu připomínkování nebo doplnění přizván. Vypořádání
připomínek byly tak na začátku prosince 2022 po projednání mezi členy KMČ zaslány prostřednictvím p.
Hepnárka k dopracování. 
KMČ požaduje v návaznosti na předložení a zpracování Studie proveditelnosti vyvolat jednání se zástupcem
soukromého investora Profesora Neorala a seznámit se zpracováním jeho Studie popřípadě stavebního
projektu, kde bychom společné setkání uskutečnili v polovině ledna 2023 před veřejným projednáváním Studie
proveditelnosti dne 13.2.2023. 
Na základě seznámení se všemi podklady by se poté uskutečnila za účasti zpracovatele, vedení města
Olomouce a přítomných zástupců odborů města Olomouce veřejná projednávání ke Studii proveditelnosti v
Olomouci - Týnečku. Předběžný termín je stanovený na den 13.2.2023 ve 16.30 hod. 

05.3 Doplnění a schválení nového člena KMČ

Předseda KMČ p. Hepnárek navrhnul doplnění o nového člena KMČ paní Janu Ambrožovou. Všichni členové
KMČ se jednomyslně vyslovili pro její zařazení do vedení KMČ a tento návrh tak ze strany KMČ bude odeslán
pí. Horňákové a vedení města Olomouce k jejímu schválení. Zároveň se komise usnesla na tom, že počet členů
9 je dostačující a nebude již tento počet navyšovat. 
Usnesení:

KMČ hlasovala o doplnění nového členky Jany Ambrožové a tento návrh byla podpořený. 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.4 Pochvala ze strany občanů - p. Jiřina Juránková

KMČ obdržela od paní Jiřiny Juránkové email, kde občanka sděluje pochvalu za dodavatele Technických služeb



města Olomouce za sečení a úklid zeleně v Týnečku. Zároveň občané oceňují akci sběrová sobota, která
proběhla dne 5.11.2022. Děkujeme za tento email a budeme informovat vedení TS a Města Olomouce o těchto
aktivitách. 

05.5 Termíny zasedání KMČ v roce 2023

KMČ projednala nové termíny zasedání  pro rok 2023 a informace budou uveřejněny na nástěnce a webu. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Výsadba stromů

KMČ požaduje výsadbu nových stromů na na pozemcích města Olomouce v blízkosti parčíků, ulice Nohejlova,
Ševčíkova. 

2 Doplnění mobiliáře v městské části

KMČ se obrací s požadavkem na doplnění laviček v městské části. 

08 Obecné informace

08.1 Pozvánka na akci Betlemské světlo

KMČ si dovoluje pozvat na akci pro občany pod názvem Betlemské světlo, které se uskuteční dne 23.12.2022 v
kapličce od 16.00 do 18.00 hod. Těšíme se na setkání s občany, rodiny s dětmi, kde jsme pro Vás zajistli
vánoční punč a čaj pro děti za doprovodu vánočních koled. 
Přejeme zároveň hezké advetní období, klidné a radostné prožití vánočních svátků a v Novém roce 2023 hodně
zdraví, lásky, osobní a pracovní spokojenosti. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 12 / 2022

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

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


