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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

  

 Zápis z jednání 01/2006 
 
Místo:   Týneček, budova MŠ, dne 26.1.2006, 18.00 hod. 
Přítomni:  pí.Látalová, pí.Letochová p.Kauer, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán 
Hosté:   p.Mucha 

Program: 
1) Jednání s přidělenými  zástupci  Městské policie proběhlo samostatně v týdnu s pí.Látalovou 

2) Došlá  pošta 
• Zápis z proběhlého šetření ODP Ostrava, DI Olomouc, ŘSD Olomouc a KMČ ke změně 

značení (zákaz předjíždění v úseku od pumpy OMV a odbočnou na Hlušovice). Výsledek 
je stanovisko o změně značení –  bude provedeno  za příznivých klimatickcých podmínek  

• Oznámení o zahájení územního řízení – výstavba RD na rohu Šternberské a Ševčíkovy 
ulice. 

• Oznámení o zahájení dalšího kola žádostí o úvěry z Fondu rozvoje bydlení města 
Olomouce, pí. Látalová umístí na vývěsku KMČ 

3) Různé: 
• Kanalizační vpusť na ul.Ševčíkova (viz poslední zápis, bod 6.1) je opravena. 
• Odfrézování 3 kusů pařezů (viz 6.2) bylo provedeno částečně, pokračování se uskuteční  

v jarních měsících 2006. 
• Nebylo doručeno vyjádření Magistrátu města Olomouce ve věci nesouhlasného stanoviska 

KMČ na zrušení pobočky Knihovny města Olomouc v Týnečku – ověří pí.Letochová 
• Jako host vystoupil p.Mucha, předseda občanského sdružení Zelené město Olomouc. 

Požádal KMČ o stanovisko ke změně trasy připravované severovýchodní tangenty (změna 
územního plánu do větší vzdálenosti od Hodolan), kterou nyní požaduje sdružení. KMČ 
Týneček (vzhledem k velké frekvenci dopravy na Šternberské ulici) považuje další odklad 
výstavby tangenty za neúnosný. Požadavky sdružení budou mít negativní dopad na záměr 
stavby východní tangenty, bude to znamenat opětovné odložení její výstavby. Rovněž 
navrhovaná změna nebude řešením, které  přinese odklon větší části nejen tranzitní, ale i 
městské dopravy, jenž představuje neúměrné zatížení pro občany v oblasti ulice 
Šternberská ( rodinná zástavba je situována po jejích obou stranách, přičemž po pravé 
straně není možnost vést ani chodník a obyvatelé domů se musí pohybovat ve vozovce). 
Proto KMČ Týneček vyslovila zásadní  nesouhlas s návrhem sdružení a souhlasí 
s výstavbou tangenty v původní navržené trase, což je v zájmu obyvatel této městské části. 
Tato trasa byla v územním plánu navržena a schválena již od roku 1998. 

• Pí.Látalová informovala o jednání MPO a KMČ – spolupráce hodnocena kladně 
• Pí.Látalová informovala o jednání TSO se zástupci komisí – vyzvala k předání námětů 
• Pí.Letochová požaduje odmetání chodníku od OMV do Chválkovic (v současnosti 

náledí) 
• P.Kauer doporučil zajistit vyfocení narušených míst komunikací v Týnečku jako 

podklad k žádosti o opravy 

4) Rekapitulace otevřených požadavků na odbor vnějších vztahů a informací MMOl, Mgr.Puhač: 
• Oprava části  propadlé komunikace směrem na Šternberk u vjezdu na autobus.zastávku 
• Odstranit dva nefunkční sloupy veřejného rozhlasu (stojí u kříže + „odložen“ v příkopu) 

 
Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 23.2.2006, 18.30 hod, budova školky v Týnečku 
 
Zapsal: p.Lokoč.     Komise městské části 27 Olomouc-Týneček 
                    Předseda: pí..J. Látalová 
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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

Rozdělovník:  Předseda KMČ č. 27 (Vývěska), Magistrát města Olomouce,  


