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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

  

 Zápis z jednání 11/2005 
 
Místo:   Týneček, budova MŠ 
Datum:  24.11.2005, 18.00 hod. 
Přítomni:  pí.Látalová, pí.Letochová p.Kauer, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán 
Za MP:  - 

Program: 
1) Jednání s přidělenými  zástupci  Městské policie neproběhlo-omluven, navštíví 

25.11.dopoledne pí. Látalovou. 

2) Kontrola zápisu z minulé porady -  zápis bez připomínek 

3) Kontrola úkolů - úkoly splněny, trvající viz bod Různé. 

4) Došlá  pošta 
• Návrh Knihovny města Olomouce na zrušení pobočky v Olomouci-Týnečku 
• Platnost občanských a řidičských průkazů – k umístění na vývěsku KMČ 

5) Vyřízení došlé pošty: 
• KMČ nesouhlasí se zrušením pobočky knihovny v Týnečku 

- Stanovisko KMČ je součástí tohoto zápisu 
- Rozšířit činnost pobočky o přístup k městskému internetu 

• Informace o platnosti průkazů bude vyvěšena na vývěsce KMČ – zajistí pí.Látalová 

6) Různé: 
• KMČ návrh p.Slováčka na centrální řešení připojení obce k internetu zatím odkládá 
• Zákaz předjíždění na příjezdu od Olomouce před odbočkou na Hlušovice stále není 

vyřešen,  p.Látalová opakovaně předala žádost na KÚOK, odbor dopravy, ing.Matusová.  
V současnosti   probíhá nové správní řízení. 

• P.Lokoč informoval o založení webových stránek KMČ Týneček v rámci stránek Města 
Olomouce (webmaster p.Snášel). V současnosti stránky obsahují pouze složení KMČ a 
poslední 4 zápisy, odkaz = www.olomoucko.cz/Tynecek  

7) Rekapitulace otevřených požadavků na odbor vnějších vztahů a informací MMOl, Mgr.Puhač: 
• Kanalizační vpusť na ul.Ševčíkova je v havarijním stavu (otevřený otvor do kanalizace), 

hrozí zranění chodců – KMČ požaduje opravu. 
• Odfrézování 3 kusů pařezů bylo p.Látalovou urgováno 
• Oprava části  propadlé komunikace směrem na Šternberk u vjezdu na autobusovou 

zastávku 
• Odstranit nefunkční sloupy veřejného rozhlasu (jeden stojí u kříže a druhý je „odložen“ v 

příkopu) – předá pí.Látalová 
 
Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 26.1.2006, 18.30 hod, budova školky v Týnečku 
 
Zapsal: p.Lokoč.      Komise městské části 27  

Olomouc-Týneček 
                     Předseda: pí..J. Látalová 
Rozdělovník:  Předseda KMČ č. 27,  

Magistrát města Olomouce,  
Vývěska KMČ č. 27 v Olomouci-Týnečku, autobusová zastávka 

 
Přílohy: 1. Stanovisko KMČ k návrhu zrušení pobočky Knihovny města Olomouce v Týnečku 
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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

Příloha č. 1 
 
Mgr.Vladimír Puhač 
Magistrát města Olomouce 
Odbor vnějších vztahů  a informací 
Dolní nám. 47, Olomouc 
 
Vážený pane magistře,  
Na svém řádném zasedání dne 24.11. 2005 KMČ Týneček projednala Vámi předaný dopis ředitelky 
Knihovny města RNDr. L.Pruckové ohledně rušení pobočky knihovny v naší městské části. 
 
K problému sdělujeme následující: 

1. Pobočka knihovny se nachází v objektu na Blodkově náměstí, která je současně jedinou budou 
v této městské části, jenž nyní zůstala v majetku statutárního města. V budově sídlí mateřská škola 
a v pronájmu pobočka tělovýchovné jednoty SOKOL. V prostorách knihovny v přízemí se schází i 
komise městské části, neboť jiný prostor  k její činnosti zde není. 

2. Naše městská část má cca 400 obyvatel, z toho je v poslední době i poměrně hodně nově 
přistěhovaných obyvatel. Počet uvedených výpůjček, jak je uvádí pí.ředitelka ve svém dopise, 
nemůže podle našeho názoru být hlavním kritériem pro rušení knihovny, zvláště pokud uvážíme 
počet obyvatel naší části města. 

3. Proti záměru pí. ředitelky hovoří i další následující důvody: 

• V současné době není např. všem občanům v naší části známo, kde, jak a kdy knihovna funguje, 
tzn.. že její propagace ze strany vedení knihovny je absolutně nulová. Pokud se pí. ředitelka 
domnívá, že postačí na budovu stojící  ve středu obce vyvěsit nějaký papír s údajem o provozní 
době, je vidět, že v této pobočce nikdy osobně nebyla. Mnoho občanů z okrajových částí do 
středu obce nemá důvod chodit. Knihovna má naopak dosti  možností, jak zlepšit tuto zcela 
nedostatečnou propagaci svých služeb v rámci celé městské části, , a to  i za pomoci naší 
komise a jsme si jisti, že zájem občanů všech věkových kategorií (i nových) by byl daleko větší. 
Knihovna by měla šanci nahradit zaniklé aktivity dnes již zrušených zájmových spolků, které se 
zde těšily velké popularitě a na jejichž tradice by se dalo velmi úspěšně navázat. 

• Dále máme připomínky k samotné práci knihovny – není zde zajištěna žádná adekvátní 
doplňková činnost, tak jak ji provozuje knihovna města ve své hlavní budově. Máme především 
na mysli pořádání rozličných besed, o které by byl mezi našimi občany zvláště v zimních 
měsících poměrně velký zájem. Z řad občanů, jak víme,  by se zde našlo několik dobrovolníků, 
kteří by se na takových akcích bezplatně podíleli, ačkoliv si myslíme, že tyto služby by 
pověřená pracovnice knihovny mohla zajišťovat sama. Práce osvíceného knihovního 
pracovníka nespočívá dnes jen ve výdeji knih.  

• To, že v současné době hlavní výpůjční fond tvoří hlavně časopisy, svědčí také jistě o tom, že 
pobočka není schopna nabízet a zajišťovat v součinnosti s hlavní knihovnou aktuální tituly. 

• V současné době je rovněž uvažováno ze strany statutárního města o zřízení klubu důchodců 
v naší městské části a komise se domnívá, že by bylo možné i vzhledem k tomu, že je zde 
k dispozici jen tato jediná budova,  obě činnosti úspěšně zkoordinovat. 

 

Z výše uvedených důvodů se domníváme, že není  rozhodně správným krokem rušit tuto pobočku, ale 
naopak je nutné hledat cesty, jak zlepšit a rozšířit její práci. Proti nepochybně ekonomicky 
zdůvodnitelným argumentům rušení poboček (a zde je možné o výši úspory při zrušení naší konkrétní 
pobočky polemizovat) stojí potřeba zajistit kulturní vyžití obyvatel města Olomouc v místě bydliště a 
ne prohlubovat rozdíly mezi jednotlivými městskými částmi. 

Komise městské části Týneček  


