KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z dálkového jednání 17.března č. 3/2021
I. Prezence
Účast: V. Kauerová, K. Absolonová, R. Hlobilová, F. Malina, J. Hepnárek, M.
Letochová, R. Zapletal, R. Kubíček, P. Sova – se neúčastnil, MPO – na telefonu.
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
KMČ vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí krizového štábu
jednala v měsíci březnu pouze dálkově. Členové KMČ se zabývali
nezbytnými tématy, která byla předmětem částečného projednávání již v února.
II. Body z minulých jednání, které zůstávají v platnosti
1 Na webových stránkách MMOL www.olomouc.eu jsou občanům
k dispozici veškeré informace k problematice COVID.
2. Program „estetizace 2020“ - vybavení dětského hřiště - objednáno, instalace
probíhá. Částka v Programu „estetizace“ pro rok 2021 činí 300 tisíc Kč. Tato
bude na základě souhlasu všech členů KMČ celá investována do opravy
chodníků.
3. Sdělení DPMO - Od 8.3.2021 platí na autobusových linkách prázdninový
provoz.
4. Oddělení městské zeleně bylo upozorněno na 2 ks suchých stromů (břízy)
v parku – bude provedeno odstranění v období do března 2021 - trvá.
5. Oprava a výměna laviček v prostoru parčíku a autobusové točny – bude
realizována během 1.čtvrtletí roku 2021- trvá.
6. Sdělení o provádění postřiku komárů v dubnu 2021 ve stádiu larev v prostoru
Černovírského lesa.
III. Nové body k projednání
1. Připravit návrhy na opravy úseků chodníků v roce 2021 včetně výtluků
(rozpočet na opravy je letošní rok zkrácen na 200.000,- Kč na KMČ). Návrh
byl zaslán na MMOL, oddělení KMČ a na vědomí ODUR a TSMO. KMČ
obdržela rozpočet na všechny vybrané úseky chodníků a vzhledem k finanční

částce určené na opravu chodníků v r. 2021 (200. tisíc Kč) se shodla na opravě
výtluků Šternberská ulice a Blodkovo náměstí a na úseku chodníku (zatáčka)
z ulice B. Martinů na Blodkovo náměstí, který byl částečně v loňském roce
poškozen při stavbě přechodu na Šternberské, neboť zde byl uskladněn stavební
materiál a projížděly přes něj nákladní auta. Aby byla dokončena oprava
chodníku v celém úseku, bude nutné peníze na opravu (přiděleno na KMČ 200.
tisíc Kč) ještě navýšit o částku 130. tisíc Kč. Členové KMČ se jednomyslně
shodli, že tato chybějící částka bude čerpána z Programu „estetizace“. Dále
z této položky budou uhrazeny opravy výtluků v ulici Chaloupky (podnět pí
Michalíkové) a bude opravena část chodníku na B. Martinů směrem na
Hlušovice.
2. Připravit návrhy akcí, které nelze zařadit do programu “estetizace“, ale z
hlediska členů KMČ by měly být doporučeny k přípravě a následné
realizaci. KMČ obdržela pokyn navrhnout pouze jednu akci za městskou část
k případné přípravě a realizaci - trvá, termín odevzdání květen 2021. Komise se
během jednání v březnu se shodla, že navrhne přípravu materiálu (studie, PD)
na téma „Opatření k zajištění bezpečnosti na ulici Šternberská.“
3. Připravit návrhy na čerpání provozního rozpočtu na rok 2021 (akce pro
děti, letní akce pro občany, příspěvek na činnost klubu seniorů) – Členové
se předběžně obecně dohodli na podpoře akcí pro děti a dospělé (rozloučení
s prázdninami, dětský den a mikulášská nadílka). Dále bude podpořena i činnost
klubu seniorů. Výše podpory nebyla zatím projednána - trvá.
4. Akce „Ukliďme Česko“ – KMČ se shodla, že se vzhledem ke stávající
situaci do celostátní akce nezapojí, ale vyzývá občany, aby si provedli jarní
úklid v okolí svých domů.
5. Dotaz pí Kubáčkové na stav území po pokácených topolech v lokalitě směrem
u hlavní komunikace na Šternberk. KMČ nemá možnost stav na pozemku ve
vlastnictví ŘSD ovlivnit, bylo doporučeno obrátit se na vlastníka pozemku popř.
OŽP MMOL.
6. Dotaz pana Kyncla a pí Michalíkové na řešení problematiky hrušní v lokalitě
Chaloupky. Ve věci byl osloven příslušný odbor MMOL, který ve věci zaslal
následující sdělení: „Vážená paní předsedkyně, k dotazu pana Kyncla sděluji, že jsme na základě
opakovaných místních šetření neshledali závažné důvody k odstranění stávajících hrušní – spad, listí,
květů a plodů těchto dřevin je jejich přirozeným jevem a není vyhodnocen ani zákonem o ochraně
přírody a krajiny jako oprávněný argument k povolení kácení stromů. Proto bylo na základě
opakovaných místních šetření i se zástupci TSMO a.s. dohodnuto, že budou u předmětných hrušní
muset provádět minimálně 2 probírky ovoce – hrušek v době jejich plození a samozřejmě i odstranit
spadané plody pod korunami stromů.
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K tomu je zapotřebí i spoluúčast místních obyvatel alespoň tím, že nebudou pod stromy parkovat a
neznemožní sběr těchto plodů. Na novou výsadbu aleje místo stávajících hrušní nemá, díky
razantnímu snížení rozpočtu na ÚDRŽBU MĚSTSKÉ VEŘEJNÉ ZELENĚ odbor městské zeleně a
odpadového hospodářství finanční prostředky. Předběžná cena za vykácení 1 stromu
s odstraněním kořenů a výsadbou 1 nového stromu – např. javoru nebo sakury – je minimálně
11.918,50 Kč, a to bez vegetační péče o novou výsadbu stromů, která je nezbytná a na 1 nově
vysazený strom představuje náklady 1.700,00 Kč. Tzn. náklady při jednorázové obnově aleje
vycházejí dohromady na jeden strom na 13.618,50 Kč. Následně je nutné počítat po dobu 5 let
s náklady na zapěstování nové výsadby – každoročně v hodnotě 1.700,00 Kč / 1 strom (za 5 let tedy
s náklady minimálně 8.500,00 Kč / 1 nově vysazený strom).Při počtu stromů v ul. V Chaloupkách je
požadované kácení stávajících hrušní a jejich výměna za jiný druh stromů pro současný
rozpočet města neakceptovatelný jednoletý náklad na požadavek odstranění současných
zdravotně nezávadných stromů z důvodu opadu jejich plodů. Protože se jedná o zdravé stromy a
také hodnotný majetek města, musel by náklady spojené s kácením stávajících hrušní (náhradní
výsadbou za pokácené břízy) a druhotnou náhradní výsadbou hradit žadatel – buď fyzická osoba
nebo právnická osoba, zastupující fyzické osoby – tedy místně příslušná KMČ. Ta však pro tak
nákladné opatření musí mít souhlas většiny členů KMČ – v rámci programu estetizace.
Upozorňuji na skutečnost, že vegetační plocha mezi stromy není určena k pakování a ten, kdo
ji tímto způsobem zneužívá, se vystavuje postihu pokuty – podle novely dopravního zákona by
se dopravního přestupku měl dopustit i ten, kdo najíždí z komunikace do vegetační plochy a
zde odstaví své vozidlo.
Se stavbou parkovacích stání mezi stromy nebo místo těchto stromů (náhradní výsadbou za
vykácenou březovou alej) se neuvažuje – nebyla projekčně zpracovaná v rámci obnovy komunikace a
úpravy ulice V Chaloupkách, která byla realizovaná relativně před krátkou dobou (ve vztahu
k dlouhověkosti komunikací).
Možnost dočasného parkování v ul. V Chaloupkách se nabízí pouze na úzkém vegetačním pásu před
rodinnými řadovými domky. Jednalo by se však jen o dočasné a částečné parkování na veřejné
městské ploše zeleně s tím, že žadatel o jeho povolení by si musel na vlastní náklady vyřídit úpravu
stávajících vyvýšených silničních obrubníků na sešikmené obrubníky, vyřídit si povolení stavebního
úřadu – odd. státní správy pozemních komunikací o napojení sjezdu na komunikaci, odstranit stávající
vegetační povrch (kvetoucí záhon) ve vegetačním pásu – úměrném pronajaté části městského
pozemku, vytvořit stání pro osobní vůz pouze před vlastním domem z rozebíratelné zpevněné plochy,
místo úzkého vegetačního pásu, na němž by podélně cca ½ vozidla mohl stát (pokud mu to příslušný
dopravní úřad také povolí).
Po ukončení nájmu pozemku (na dobu určitou – uzavřeném s majetkoprávním odborem) by musel
uvést tuto původně vegetační plochu opět na své vlastní náklady do původního stavu – tzn. odstranit
rozebíratelnou dlažbu včetně podkladních vrstev, navézt ornici a výsadbový zahradnický substrát a
opět osázet vegetační pás bylinným nebo keřovým patrem. Ing. Jitka Štěpánková“

7. Další dotazy pí Michalíkové – na její podnět byl do letošních oprav komunikací zahrnut a i na
komunikaci v Chaloupkách budou opraveny výtluky výtluků. Další podnět byl vznesen k úpravě
parčíku v prostoru autobusové zastávky a jeho přeměny na náves (centrum). K tomuto podnětu
obdržela KMČ následující odpověď:
“ Vážená paní předsedkyně, v Týnečku je centrálním místem – náměstím i podle názvu - Blodkovo
náměstí s místní kapličkou a školkou/školou. Nemáme projekt na jeho další úpravu, ale pokud by byl
zájem široké veřejnosti o úpravu tohoto místa jako plochy místa setkávání veřejnosti – máte možnost
jako KMČ požádat odbor strategie a řízení – útvar hlavního architekta nebo urbanisty na OMZOH (Ing.
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Gerhardovou Martinu, PhD. nebo Ing. Přibylovou Helenu) o její projekční zpracování z financí
estetizace a následně podle zpracované studie naplňovat postupně úpravu tohoto veřejného prostoru.
Plocha u točny MHD byla z ½ donedávna v soukromém vlastnictví, vedená jako stavební parcela a jen
díky vašemu přičinění zůstala plochou pro zeleň a byla statutárním městem Olomoucí od soukromé
osoby vykoupena za účelem parčíkového využití – tedy nemůže být nyní přeměněna do podoby
náměstí nebo obdobného charakteru, které mimo jiné umožňuje i drobné stavby. Výsadba pásů
nízkých keřů, jako vodící linie podél stávajícího chodníku, byla provedena ještě v době před výkupem
cizího pozemku. Okrasnou travinu bychom mohli u laviček zredukovat nebo přesadit do jiného místa.
Po výkupu pozemku je již možnost daný prostor více využít pro výsadbu nízkého patra záhonů travin,
květin nebo nízkých keřů. V Týnečku již „Vánoční“ strom existuje, nevidíme tedy důvod do parčíku
v Hanácké krajině – tedy v oblasti listnatých lesů, sázet další jehličnan. Ing. Jitka Štěpánková.“
K poslednímu podnětu pí Michalíkové, který se týkal osazení truhlíků na zábradlí na ulici Šternberská
u nového silničního přechodu KMČ zjistila, že v dané věci je nutné také vyjádření Policie ČR (nesmí
docházet k zastínění výhledu při výjezdu do křižovatky). Případné umístění takové mobilní zeleně by
však nutně vedlo i financování následné pravidelné údržby a zalévání, což v současné době MMOL
z důvodu nedostatku financí nebude realizovat.

Další jednání bude probírat v měsíci dubnu pravděpodobně opět dálkovou formou.
V případě, že občané mají požadavky k projednání na KMČ, lze tyto zaslat na níže
uvedený email a KMČ se jimi bude při dálkovém jednání zabývat.

Email: kmc27@olomouc.eu

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová
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