
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 1 / 2023 09. 01. 2023 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni: Ing. František Malina

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

1.1 Schválení programu jednání
 
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

Usnesení:
Program schůze byl schválený v následujícím pořadí bodů.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

2.1 Řešení problematiky ulice Horní Šternberská
V návaznosti na stížnosti občanů vzhledem ke zhoršení bezpečnostní situace chodců na ulice Horní
Šternberská, kde chybí chodníky a nebo jiné bezpečnostní prvky. Stanovisko KMČ je  s podnětem k řešení pro
zástupce MP Olomouc. Prosíme zástupce MPO o svolání koordinační schůzky za účasti všech
zainteresovaných stran (zástupci města Olomouce, kraje, ŘSD, policie ČR, MPO) jejíž náplní bude možnost
řešení absence chodníku v lokalitě tzv. Horní Šternberské.

2.2 Vznik černých skládek a elektrického odpadu
KMČ dlouhodobě upozorňuje na hromadění nepoveleného odpadu a elektrického odpadu na ulici Ševčíkova,
kde jsou věci před kontejnery.  KMČ požaduje řešení této situace kamerovým systémem, fotopastí nebo jiným
řešením po vzoru dobré praxe z jiných městských části v Olomouci. 

3 Vystoupení hostů

3.1 Vystoupení vedoucího provozovny odpadového hospodářství - Technických služeb města
Olomouce
Na základě jednání zástupce KMČ p. Radka Kubíčka byl na jednání KMČ přítomen za Technické služby města
Olomouce . p. Bc. Hansgut, který odpovídal na všechny podněty nejen KMČ, ale i občanů. 
 
03.1.1 Černé skládky
Pokud na takovou skládku občané narazí - hlásí toto pomocí webů: (https://www.tsmo.cz/...ad/ či
nově https://hlaseni.olomouc.eu/). Nahlásit je potřeba místo, popsat typ odpadu a nafotit. Reakce nemusí být do
druhého dne, bude v reakci na jízdy příslušného typu svozových vozů, ale vyřeší se. Analogicky jdou hlásit
veškeré závady na technické služby města Olomouc - osvětlení, chodníky, úklid, zimní údržba atd. V naší části



se aktuálně taková skládka nachází u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u křižovatky ulic B.Martinů a
Ševčíkova.
 
03.1.2 Spolupráce s MP
V případě častějšího výskytu černých skládek, lze dohodnou s MP sledovací období a vytipovat stanoviště
kterým bude MR věnovat zvýšený dohled.
 
03.1.3 Služby pro občany
Shrnutí služeb odboru odpadového hospodářství pro občany. Mezi ně patří
- možnost zažádat o nádoby na tříděný i směsná odpad.
- v případě bioodpadu má občan možnost pořídit si vlastní nádobu nad rámac jedné městem poskytnuté a i tato
mu bude vyvážena
- svoz biodpadu je v zimních měsících 12-03 omezen
- v případě novostaveb a hromadné objednávky, tyto jsou následně dodány na adresu trvalého bydliště dle
dohody s TS OL. 
- v případě poškození stářím je nárok na výměnu nádoby na odpad, vše řešit samostatně, není v kompetenci
KMČ. 
 
03.1.4 Zimní údržba
Probíhá dle potřeby, mimo možnost nahlášení potřeby zimní údržby přes portál TSO. Je možno zavolat na
dispečink a zjistit na kdy je naplánována údržba v tom kterém místě.
 
03.1.5 Letní údržba chodníků
V případě prorůstání zeleně lze opět nahlásit přes portál TSO. Mimo klasické "chemické" ošetření lze využít i
ekologičtější variantu horkou párou, ta však nemá 100% účinnost a je třeba opakovat častěji.
 
03.1.6 Ukliďte Česko
Loni se v rámci naší městské části účastnilo 42 lidí. Chceme opakovat i letos. TSO zajistí rukavice, pytle v
dostatečném množství, pravděpodobně bude omezený počet "klepet".
Komunikace s občany k zajištění dobrovolníků na úklid a informaci o přesném termínu zajistí předseda KMČ. 
 
03.1.7 Prosba na TSO
Na základě podnětu občanů prosíme TSO v případě vyvážení odpadů v lokalitě tzv. Horní Šternberská, aby z
důvodu bezpečnosti vyprázdněné nádoby na odpad důsledně umisťovala až za okraj vozovky. Zároveň prosíme
o navýšení nádob na ulici Bohuslava Martinů na společný biodpad, kde nyní jsou dva kontejnery nedostačující a
ihned plné. 
 

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Výsadba stromů - V realizaci
Doplnění mobiliáře v městské části - V realizaci
Starší požadavky
Zápis č. 9/2022 ze dne 04. 08. 2022: Oprava radaru měření rychlosti na ulici Šternberská - Před uzavřením
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
Zápis č. 11/2022 ze dne 11. 10. 2022: Oprava reproduktorů varovného a informačního systému VIS - V realizaci

5 Projednávané záležitosti

5.1 Společné využívání prostor tělocvičny v budově MŠ Týneček
KMČ pozvala na jednání zástupce Klubu seniorů a TJ Sokol Týneček, aby se posunalo jednání navazující na
veřejné zasedání ze dne 13.12.2022, které probíhalo za účasti náměstka Města Olomouce p. Viktora Ticháka.
Jednání se týkalo úprav termínů harmonogramu využívání tělocvičny MŠ. KMČ byla požádána TJ Sokolem
Týneček, aby svá jednání posunula na dřívější termín v pondělky na 16.30 místo 17.30. Vzhledem k počtu
obyvatel městské části Týneček a jejich zájmu o jednání KMČ, přesunutí do knihovny nejsou možná.  KMČ také
řekla, že by ráda využívála prostory tělocvičny v pátek, aby se zde mohla uskutečnit společenská setkání,
aktivity spolku.  Předseda TJ Sokol Týneček pošle návrhy k možnému jednání a dořešení smluvních vztahů s
Městem Olomouc a ZŠ a MŠ Gorkého Olomouc. 

5.2 Řešení závad a havarijních situací
Chybějí poklop
KMČ byla upozorněna na chybějící poklop na nezpevněné cestě mezi ulicemi Šternberská a Nohejlova.



Zástupce KMČ p. Jelének nahlásí prostřednictvím portálu TSO.
 
Nefunkční místní rozhlas
KMČ byla upozorně na nefunkční místní rozhlas na sloupu číslo 8978.
 
Černá skládka v ulici Ševčíkova 
KMČ informuje o černé skládce na ulici Ševčíkova. Zástupce KMČ p. Kubíček vyřeší prostřednictvím formuláře
na portálu TSO. 
 

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

7 Nové požadavky

1 Řešení bezpečnostní situace - Horní Šternberská

Prosíme zástupce MPO o řešení situace  a svolání koordinační schůzky za účasti všech zainteresovaných stran
(zástupci, města, kraje, ŘSD, MP Olomouc, PČR,  jejíž náplní bude možnost řešení absence chodníku v lokalitě
tzv. Horní Šternberské, hledání společného řešení všech zaintersovaných stran vzhledem k událostem, které se
stali v minulých letech, kdy zde bylo smrtelné zranění z důvodu právě chybějícího chodníku. 

2 Technické služby města Olomouce

 Prosba na TSO

Na základě podnětu občanů prosíme TSO v případě vyvážení odpadů v lokalitě tzv. Horní Šternberská, aby z
důvodu bezpečnosti vyprázdněné nádoby na odpad důsledně umisťovala až za okraj vozovky. Navýšení nádob
na ulici Bohuslava Martinů na společný biodpad, kde nyní jsou dva kontejnery nedostačující a ihned plné.

3 Nefunkční místní rozhlas

KMČ upozorňuje na nefunkční místní rozhlas u sloupu veřejného osvětlení č. 8978

8 Obecné informace

8.1 Sběr vánočních stromků
Upozorňujeme občany, že sběr vánočních stromků bude probíhat do 31.1.2023, kde jej prosím umísťovat u
společných prostor na komunální a tříděný odpad. 

8.2 Akce Betlemské světlo
KMČ pro občany uspořádala akci Betlemské světlo, které se uskutečnilo dne 23.12.2022. Akce se vydařila a
KMČ děkuje členovi a  sponzorovi akce p. Radku Kubíčkovi za finanční dar na občerstvení v podobě vánočního
punče a čaje. Dále také děkuje paní Římské za úklid a udržování kapličky, kde se tato akce pořádala a panu
Římskému za možnost připojení elektřiny k pořádání této akce 

8.3 Veřejné projednávání studie Chaloupek a jednání KMČ
Další jednání KMČ se uskuteční dne 13.2.2023 společně s veřejným projednáváním studie Chaloupek od 16.30
v tělocvičně MŠ Týneček. Za organizaci akce zodpovídá předseda KMČ.  Občané s podněty k řešení tak mohou
přijít přímo na jednání KMČ, která jsou veřejná. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 25. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


