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statutární město Olomouc
odbor správy městských komunikací a MHD

Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc






	Spisový znak: 60.3, skartační znak/skart.lhůta: V5

Č. j. SMOL/102406/2016/OSMK/Zem	V Olomouci dne 27.05.2016
Spisová značka: S-SMOL/102406/2016/OSMK
Uvádějte vždy v korespondenci
Vyřizuje:	Taťána Zemanová
Telefon:	588488256
E-mail:	tatana.zemanova@olomouc.eu


Poskytnutí informace na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane inženýre,

dne 13. 5. 2016 jsme obdrželi Vaši upřesněnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte statutární město Olomouc o následující informace: 
1. 	poskytnutí pasportu místních komunikací vč. pasportu dopravního značení v elektronické podobě města Olomouc,
2. 	informace o prodloužení či jiných změnách ulice Týnecká v městě Olomouc v období od 1. 1. 2015 do dnešního dne, dále zda se prodlužovala nebo jinak měnila ulice Týnecká a zda tato ulice zahrnuje jiné úseky, než jak bylo před rokem 2015, a to včetně konkrétních dat, kdy byly tyto změny učiněny,
3. 	informace o úsecích, které dnes zahrnuje ulice Týnecká, nejlépe názorně označené v mapě. 
	
Na Vaši žádost o poskytnutí informace Vám požadované informace poskytujeme, a to:

K bodu 1. žádosti
V elektronické podobě na kompaktním disku, na němž jsou zaznamenány tři obecně čitelné soubory formátu „pdf“ v uživatelském rozhraní programu „Adobe Reader“, na prvním je obraz pasportu místních komunikací včetně obrazu pasportu dopravního značení, na druhém souboru je výřez z téhož vztahující se na ulici Týnecká a okolí a na třetím je jen doprovodná legenda.

K bodu 2. žádosti
Od 1. 1. 2015 se ulice Týnecká ve městě Olomouci neprodlužovala a ani jinak neměnila. Nezahrnuje dnes jiné úseky, než jak tomu bylo před rokem 2015. 

K bodu 3. žádosti 	
Ulice Týnecká začíná (ve směru od centra Olomouce) přibližně na úrovni autobusových zastávek u ulice U Hřiště (navazuje na ulici Přerovskou), pokračuje přes první kruhový objezd a končí těsně před dalším kruhovým objezdem (tj. u skladu Kauflandu, který má adresu Týnecká).
Budovy s adresou Týnecká jsou i v areálu bývalého JZD v Holici (od ulice Přerovská směrem k prvnímu kruhovému objezdu nalevo) - viz přiložený plánek.

                                              S pozdravem

	Ing. Petra Pospíšilová
	vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

