
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 3 / 2023 09. 03. 2023 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PaedDr. Jiří Hepnárek, Renata Hlobilová, Bc. Radek Kubíček MBA, Marie Letochová, Alena
Michalíková, Bc. Pavel Kyncl, Jana Ambrožová

Omluveni: Ing. František Malina, Ing. Jan Jelének

Hosté: P. Marek Linhart - zástupce Městské policie Olomouc
10 hostů z řad občanů Městské části Olomouc - Týneček

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

1.1 Schválení programu schůze
1. Zahájení
2.  Situace v KMČ a jednání o návrhu odvolání předsedy KMČ 
3.  Nominace a návrh na nového předsedu KMČ
4. Vystoupení zástupců MPO, PČR
5.  Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
6. Projednávané záležitosti
7. Vyjádření komise k žádostem odborů.
8. Nové požadavky 
9. Obecné informace

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

2.1 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. 
 

2.2 Zvýšení dohledu a monitoringu v KMČ z důvodu vykrádání nemovitostí v Týnečku
Na základě přijatých podnětů ze strany občanů, k událostem vykradení nemovitostí v naší městské části,
žádáme občany o pozornost k zabezpečení jejich objektů. V naší městské části se pohybují v dopoledních i
odpoledních hodinách podezřelé osoby, které zvoní na obyvatele a nabízejí buď služby výměny okapů, nebo se
představují jako revize služeb elektroměrů, plynoměrů. Žádáme o zvýšený monitoring ze strany Městské Policie
v celé Městské části a zároveň o prověření budování mobilního ubytování bezdomovců a stavbu stanů v ulici
Chaloupky. 

3 Vystoupení hostů

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Sáčky a odpadkové koše na psí extrementy - Předáno
Oprava kapličky v Týnečku - Předáno
Kontejner na drobné elektrospotřebiče - Předáno
Zřízení pracovní skupiny pro lokalitu Chaloupky - Před uzavřením



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
Zápis č. 1/2023 ze dne 09. 01. 2023: Řešení bezpečnostní situace - Horní Šternberská - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 09. 01. 2023: Technické služby města Olomouce - V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 09. 01. 2023: Nefunkční místní rozhlas - V realizaci

5 Projednávané záležitosti

5.1 Návrh na odvolání předsedy KMČ
Členové KMČ se zabývali záležitostmi fungování KMČ.  Veřejně byly projednány argumenty v čem pochybil
předseda a ačkoliv byl na pracovním jednání dne 23.2.2023 vyzván, aby dal věci do pořádku, tak na názory a
podněty ze strany kolegů KMČ nereflektoval.  Z důvodu nezpůsobilosti řádně zastávat funkci předsedy KMĆ, byl
vyzván k rezignaci, kterou ovšem nepřijal. Vedení města bylo informováno a této situaci a bylo doporučeno, aby
tato věc byla projednána veřejně a pro vyslovení nedůvěry v pokračování ve výkonu jeho funkce předsedy bylo
hlasováno. 

Usnesení:
Nadpoloviční většina členů KMČ vyslovila nedůvěru p. Hepnárkovi ve funkci výkonu předsedy. 

Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 1

5.2 Návrh a nominace nového předsedy KMČ
KMČ se zabývala návrhem na nominaci nového předsedu a to jmenovitě p. Pavla Kyncla. 

Usnesení:
Návrh na nominaci a jmenování nového předsedu p. Pavla Kyncla byla podpořena nadpoloviční většinou členů. 

Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 1

5.3 Rozšíření návrhu podnětů v programu Estetizace pro rok 2023
KMČ se zabývala rozšíření podnětů do programu Estetizace na rok 2023 a na základě předložení cenové
kalkulace souhlasí se zařazením Lokalita ul. B. Martinů od č. 22 po č. 26 předlažba chodníku do nové dl. 30/30
ve výši cca 164 000,- Kč, z toho by bylo hrazeno 150 000,- Kč z rozpočtu na opravu chodníků. Dále pak také o
opravu komunikace Lokalita ul. Šternberská u č. 61 pokládka živice 25m*3m - ESTETIZACE ve výši cca 139
000,- Kč. 

5.4 Havarijní stav - oprava díry u firmy Seritech, oprava poklopu
KMČ nesouhlasí s odpovědi na opravu díry u firmy Seritech. ze strany TSMO. Technické služby města
Olomouce reagují odpovědí, že se nachází na pozemku, který není v jejím správě. Jelikož se jedná o veřejně
přístupné místo, které hrozí pádem dětí nebo jiných osob, žádáme z důvodu obecného ohrožení o jeho
okamžitou nápravu. Dle katastru nemovitostí jde o pozemek č. 239/2 a je tedy v gesci SMOL, aby případně
kontaktovala majitelku nemovitosti a tuto záležitost řešila napřímo, jelikož kompetence KMČ nespadají k řešení
této události. 

5.5 Informace o údržbě zeleně v Městské části
KMČ projednala výstupy z místního šetření k údržbě zeleně v městské části a oceňuje, že odbor životního
prostředí, některé podněty ze strany občanů ke kácení a odstranění dřevin a jeho přořezů, vykonali zástupci
TSMO operativně a že v dalších pracech ve vegetačním období budou pokračovat. 

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

7 Nové požadavky

1 Navýšení počtu odpadních nádob na bioodpad

KMČ žádá o navýšení 1x ks odpadních nádob na bioodpad do ulice Nohejlova. 

2 2. Přemístění kontejnerů na textil a hračky z ulice Šternberská

KMČ požaduje, aby bylo projednána možnost přemístění kontejnerů na textil a hračky vedle Zásilkovny. Toto
místo rádi využijeme na elektroodpad, jedná se o veřejné stanoviště s tříděným odpadem. 



3 3. Havarijní stav- díry u Seritech , oprava poklopu

KMČ nesouhlasí s odpovědi na opravu díry u firmy Seritech. ze strany TSMO. Technické služby města
Olomouce reagují odpovědí, že se nachází na pozemku, který není v jejím správě. Jelikož se jedná o veřejně
přístupné místo, které hrozí pádem dětí nebo jiných osob, žádáme z důvodu obecného ohrožení o jeho
okamžitou nápravu. Dle katastru nemovitostí jde o pozemek č. 239/2 a je tedy v gesci SMOL, aby případně
kontaktovala majitelku nemovitosti a tuto záležitost řešila napřímo, jelikož kompetence KMČ nespadají k řešení
této události. 

8 Obecné informace

8.1 Změna jednání KMČ
Veřejné zasedání KMČ se uskuteční dne 11.4.2023 ve 16.00 hod v Tělocvičně MŠ. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2023

Datum schválení zápisu: 13. 03. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


