
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 2 / 2023 13. 02. 2023 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PaedDr. Jiří Hepnárek, Renata Hlobilová, Bc. Radek Kubíček MBA, Marie Letochová, Ing.
František Malina, Bc. Pavel Kyncl, Ing. Jan Jelének, Jana Ambrožová

Hosté: Ing. Linda Smítalová - projektantka dopravních staveb

zástupci Útvaru hlavního architekta:
Ing. arch. Jana Křenková
Ing. Martin Luňáček

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

zástupci MP:
Mgr. Pavel Skalický
Bc. Oldřich Korhoň
p. Marek Linhart

občané městské části v počtu 40 osob.

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze
1. Zahájení2. Vystoupení hostů - představení studie Chaloupky3. Vystoupení zástupců MPO, PČR4. Kontrola
stávajících požadavků a minulých zápisů5. Projednávané záležitosti6. Vyjádření komise k žádostem odborů
MMOL7. Nové požadavky8. Obecné informace

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

2.1 Vystoupení ředitele MP Olomouc - Mgr. Pavla Skalického
Zasedání se účastnili , Mgr. Pavel Skalický, ředitel MP Olomouc a strážnici Korhoň, Linhart.  Sumarizovali
oblasti ve kterých může být MP nápomocna naší městké části (klid, pořádek, parkování, statická doprava, ... ) a
avizoval připravenost MP být nápomocna řešit podněty stran občanů i městské části. Městská část Týneček je v
rámci města vnímána jako relativně klidná a bezpečná. Politika města v oblasti dopravní bezpečnosti je
eliminovat nebezpečí u škol, školek, rizikových přechodů.  Zasedání se dlouhodobě a pravidelně účastní
zástupce MP, v případě naší komise jde o p. Marka Linharta, který je schopný přímo na místě reagovat na
podněty komise i občanů. 

2.2 Záležitosti projednávané s MP Olomouc
Byly projednány možnosti měření rychlosti, možnost kamerového monitoringu prostor kontejnerů na tříděný
odpad v ulici Ševčíkova, součinnost v rámci vyhlášky o používání zábavní pyrotechniky, bezpečnost chodců,
zkušenosti s umisťováním retardérů. Následně KMČ bude dávat podněty MP Olomouc včetně investičních
záměrů na řešení dopravní bezpečnosti na ulici Bohuslava Martinů a Šternberská. 

3 Vystoupení hostů

3.1 Veřejná prezentace Studie proveditelnosti pro lokalitu Chaloupky
Za účasti zástupců Útvaru městského architekta, místních obyvatel i jednoho ze majitelů přilehlých lokalit prof.
Neorala, paní Ing. Linda Smítalová představila aktuální podobu Studie proveditelnosti pro lokalitu Chaloupky
včetně vizualizace. Proběhla veřejná diskuze k podobě této studie. Komise děkuje všem hostům za účast.
Komise prosí občany, aby připomínky, které během projednávání přednesli, zaslali písemně - ideálně na email



komise  (kmc27@olomouc.eu do 16.2.2023

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Řešení bezpečnostní situace - Horní Šternberská - Před uzavřením
Technické služby města Olomouce - V realizaci
Nefunkční místní rozhlas - V realizaci
Starší požadavky
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 - Před
uzavřením
Zápis č. 12/2022 ze dne 01. 12. 2022: Výsadba stromů - V realizaci
Zápis č. 12/2022 ze dne 01. 12. 2022: Doplnění mobiliáře v městské části - V realizaci

5 Projednávané záležitosti

5.1 Stanovisko ke studii proveditelnosti v oblasti Chaloupky
Na základě veřejného zasedání ke zpracování Studie proveditelnosti pro oblast Chaloupky a na základě
podnětů občanů se KMČ usnesla, že studie není v tomto provedení akceptovatelná.  Zástupci KMČ ve
spolupráci i ze strany občanů této lokality zašlou připomínky a podněty k zapracování MMOL do 20.2.2023.
KMČ požaduje zřízení pracovní skupiny za účasti členů KMČ a zástupců statutárního města Olomouc,
soukromých investorů a majitelů pozemků souvisejicich s lokalitou Chaloupky dle územního plánu Města
Olomouce. 

Usnesení:
KMČ hlasovala o současném stavu zpracování Studie proveditelnosti lokalita Chaloupky a po představení této
studie, konstatuje, že není akceptovatelná. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

5.2 Rozpočet a projektové záměry z prostředků Estetizace pro rok 2023.
KMČ se zabývala projektovými záměry a podněty, které by mohla realizovat ze svého rozpočtu v kalendářním
roce 2023. 
Finanční prostředky jsou pro tyto účely 300.000 Kč "estetizace", 150.000 Kč na chodníky - opravy a údržba,
150.000 provozní a ostatní náklady.
Prioritou KMČ pro rok 2023 je následující na hrazení prostředků z estetizace: 
 
1/  Podzimní svoz bioodpadu 
2/  Oprava Kapličky- spolufinancováno i z rozpočtu MMOL
3/  Plakátovací plocha u autobusové zastávky MHD
4/  Rekonstrukce plochy k umístění kontejneru na elektroodpad na ulici Šternberská 

5.3 Kontejner na drobné elektrospotřebiče
Komise žádá rozšíření stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v prostoru zastávky MHD na ulici Šternberská o
kontejner na drobné elektrospotřebiče.

5.4 Postřik proti komárům
Komise nesouhlasí s tím, aby tyto postřiky byly hrazeny z financí alokovaných pro komisi. KMČ byla předsedou
informována, že Rada města by se měla na svém zasedání zabývat možností financování každoročního
postřiku proti komárům z prostředků města.

5.5 Opravy a rekonstrukce chodníků na ulici B. Martinů.
Komise počítá s pokračováním rekonstrukce a revitalizace chodníku na ulici B. Martinů v rámci částky
alokované pro opravy chodníků. Záměry budou zaslány v požadovaném termínu k nacenění celkové ceny
oprav. 

5.6 Oprava kapličky
Komise dává podnět k opravě místní kapličky, v první fázi žádá odborné zhodnocení potřebného rozsahu a
nacenění oprav. Kaplička je objektem ve vlastnictví města Olomouce a slouží pro setkávání občanů v rámci
pořádání bohuslužeb, adventního setkání a jiných křesťanských svátků. 

5.7 Sáčky/koše na psí exkrementy
Na základě  podnětu ze strany občanů, komise žádá o navýšení kapacity či intenzivnější doplňování chybějících



zásob sáčků ve stávajících koších na psí exkrementy. Zároveň žádáme TS o navýšení počtu těchto košů,
komise je připravena spolupracovat na vytipování vhodných míst.

5.8 Sdělení ve věci nezabezpečené studny v městké části Týneček
Komise byla požádána o urgenci případu p. Viktora Hermana, který nemá ani po dvou letech rozhodnutí ve věci
odškodnění za pád do nezabezpečené studny. Dle sdělení p. Hermana bylo žádost o odškodnění předána
18.2.2021 cestou Okresního státního zastupitelství správnímu orgánu (Magistrát města Olomouce, Odbor
správních činností, přestupkové oddělení, Barvířská č. 1, Olomouc) a dosud neobdržel rozhodnutí.
Komise byla v této souvislosti seznámena se Sdělením Státního pozemkového úřadu ve věci nezabezpečené
studny v městké části Týneček na pozemku parc. č. 147/2 a toto Sdělení přikládá jako přílohu.
Komisi samotnou zajímá, kdo je vlastníkem studny na výše zmíněném pozemku.
 

5.9 Dopravní obslužnost a spoje pro Městskou část v Týnečku
Komise není spokojena se stávajícím stavem fungování dopravy v rámci integrovaného systému. Ač jsme
městskou částí, která je součástí vnitřního pásma, jsou občané ve většině spojů na rozdíl od centra nuceni stát
ve frontě, nastupovat pouze předními dveřmi a prokazovat se jízdenkou. Navíc na rozdíl od spojů v centru zde
není možno využít elektronické jízdné. KMČ také bude navrhovat revizi jízdních řádů pro tuto lokalitu, jelikož
některé spoje jsou nadbytečné a některé zase nedostačující k zajištění dopravy občanů a dětí do školy,
zaměstnaní atd.

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

6.1 Vyjádření k aktualizaci vyhlášky o používání zábavní pyrotechniky
Usnesení:

Členové KMČ se hlasováním přihlásili k platnosti obecně závazné vyhlášky o zákazu používání zábavní
pyrotechniky na územní části Týneček. Komise požaduje rozšíření výjimky ze zákazu mimo 31.12. a 1.1. též na
tradiční akci Rozloučení s prázdninami v Týnečku.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

7 Nové požadavky

1 Sáčky a odpadkové koše na psí extrementy

Na základě  podnětu ze strany občanů, komise žádá o navýšení kapacity či intenzivnější doplňování chybějících
zásob sáčků ve stávajících koších na psí exkrementy. Zároveň žádáme TS o navýšení počtu těchto košů

2 Oprava kapličky v Týnečku

Komise dává podnět k opravě místní kapličky, v první fázi žádá odborné zhodnocení potřebného rozsahu a
nacenění oprav. Kaplička je objektem ve vlastnictví města Olomouce a slouží pro setkávání občanů v rámci
pořádání bohuslužeb, adventního setkání a jiných křesťanských svátků. 

3 Kontejner na drobné elektrospotřebiče

Komise žádá o rozšíření stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v prostoru zastávky MHD na ulici Šternberská o
kontejner na drobné elektrospotřebiče.

4 Zřízení pracovní skupiny pro lokalitu Chaloupky

KMČ požaduje zřízení pracovní skupiny za účasti členů KMČ a zástupců statutárního města Olomouc,
soukromých investorů a majitelů pozemků souvisejícich s lokalitou Chaloupky dle územního plánu Města
Olomouce

8 Obecné informace

8.1 Změna termínu zasedání KMČ v březnu 2023
Z důvodu pracovního vytížení členů komise bude březnové jednání přesunuto na čtvrtek 9.3.2023 v 17:30.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 20. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
Ing. Jan Jelének

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


