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Věc: 
Reakce na studii výstavby rodinných domů v lokalitě Olomouc-Týneček. 
 
 
Po seznámení se studií pro výstavbu rodinných domů v okolí hřiště a také na  stávajícím hřišti 
v místní části Týneček byli všichni aktivní členi TJ Sokol Týneček velmi znepokojeni. I 
ostatní obyvatelé této části, kteří byli s tímto stavebním záměrem seznámeni, jen nevěřícně 
kroutí hlavou. 
Hřiště vzniklo díky darování soukromé půdy občana Týnečka s tím, že bude vybudováno 
hřiště pro využívání volného času, především mládeže. To se po mnoha dobrovolně 
odpracovaných hodinách všech občanů podařilo. Za neustálé údržby členů TJ v jejich volném 
čase funguje dodnes. Stačí hřiště navštívit a přesvědčit se! Do dnešní doby se podařilo i 
za přispění finančních prostředků Komise pro městskou část Týneček hřiště přebudovat na 
univerzální plochu, která je současně využívána pro fotbal,  nohejbal, volejbal, basketbal, 
stolní tenis a pravidelné cvičební hodiny TJ. Také byl vybudován dětský koutek pro  
maminky a jejich malé ratolesti a dobudováváme šatny se sociálním vybavením.  
I dosažené výsledky mluví za vše. V nohejbale se účastníme nejen turnajů,  které sami 
pořádáme, ale také dalších turnajů v širokém okolí s velmi dobrými výsledky. Daří se nám 
vychovávat i mládež, která naše město reprezentovala velmi úspěšně až v Karlových Varech 
na celostátním turnaji mládeže. Dívky zase využívají tuto plochu na nacvičování skladeb pro 
Všesokolský slet s  vystupováním nejen v Olomouci, ale také v Praze. 
Naše pravidelné hodiny nohejbalu a volejbalu využívají i sportovně založení lidé přímo 
z Olomouce. 
Podle nové studie bude vše co jsme do dnešní doby vybudovali, přestavěno na dva rodinné 
domy, příjezdovou komunikaci a jedno univerzální hřiště, na které se bude stát v odpoledních 
hodinách „fronta“ s dohadováním, co by se mělo zrovna hrát. Samozřejmě všichni i Ti 
nejmenší se budou při cestě na hřiště pohybovat po úzké frekventované příjezdové 
komunikaci. Nebo ještě dále zrušíte zahradu u mateřské školky, část pomníku a vykácíte 
vzrostlé lípy, aby mohla vzniknout širší příjezdová komunikace, chodník a cyklistická stezka? 
Všude vznikají obchvaty a doprava se posouvá mimo obytné zóny. Pozorovat to můžeme i 
v Olomouci, tak proč se tak neděje i v okrajových čtvrtích? Doprava z cca 50 rodinných domů 
je plánována kolem hřiště, úzkou uličkou kolem mateřské školky a dále nebezpečně 
vyvedenou na Blodkovo nám. kolem vchodu do mateřské školky!  
Nechce se nám věřit, že by  mohla být ohrožena jediná plocha v místní části Týneček pro 
využití volného času naší mládeže a různých setkání, včetně našich seniorů. 
Rádi bychom Vám připomněli, že po roce 1989 jsme přišli v rámci restituce o tělocvičnu a 
museli se přestěhovat do velmi stísněných prostor zdejší mateřské školky. Pro uložení většího 
cvičebního nářadí, stolů, židel a věcí Komise pro místní část byl pořízen vagon, který je 
umístěn na hřišti, a v rámci změn by také měl být zrušen. Místo toho, aby z Vaší strany byly 
podporovány plochy pro sportovní vyžití a trávení volného času, tak zrovna v místní části 
Týneček je tomu naopak!   
 Obáváme se i toho, že naše mládež nebude čekat až se jim uvolní navrhované menší 
univerzální hřiště, ale začne se bavit jinými dnes velmi problematickými věcmi jako jsou 
drogy, alkohol a vysedávání po hospodách. Znovu opakuji, že je to jediná plocha v místní 
části Týneček pro trávení volného času. 



Proto se na Vás obracíme s prosbou o nové projednání této studie s využitím zkušeností členů 
Komise pro místní část Týneček a TJ Sokol Týneček. 
Byli bychom velmi rádi, aby se takové závažné kroky neřešily jen nad hromadou výkresů v 
kanceláři, ale aby se zástupci dalších studií rozjeli podívat přímo na dané lokality a jednali o 
tom se zástupci Komisí pro jednotlivé městské části.  
Věříme, že bude nalezeno takové řešení, které bude přijatelné nejen pro novou studii výstavby 
rodinných domů, ale i pro občany místní části Týneček.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne 18.9.2006                                          
 
                                                                                            ………………………………. 
                                                                                                 za TJ Sokol Týneček 
                                                                                                 předseda Zdeněk Šuba 
                                                            


