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Ing. Andrea Steigerová, 4. nadz. podl., dv. č. 4.10
588 488 358
588 488 356
andrea.steigerova@olomouc.eu

Pan
Petr Růžička
Pavlovická 27
779 00 Olomouc
Údržba veřejného prostranství, sdělení.
Vážený pane Růžičko,
k Vašim požadavkům ze dne 10.09.2012 po provedení místního šetření dne 23.08.2012 sdělujeme
následující:
1. ul. Pasteurova – ul. U Podjezdu – v části u podjezdu směrem do centra byla již provedena
oprava uvolněných obrub. Lokální oprava chodníku naproti benzínové stanice bude zařazena
do plánu prací TSMO,a.s na měsíc říjen 2012 ( informace sdělena odborem dopravy ).
2. ul. Sladovní 2 – sadové úpravy u rodinného domu nejsou v kompetenci statutárního města
Olomouce, jelikož se nejedná o pozemek ve vlastnictví statutárního města Olomouce ( jedná
se o pozemek parc.č, 37/1 v k.ú. Pavlovičky, který je podle podkladů majetkoprávního odboru
MMOl ve vlastnictví TS.Bohemia a.s. se sídlem na ulici Sladovní č. 3 v Olomouci.
3. ul. Za Školou – stávající vegetační zbytkové plochy nejsou záměrně založenými travnatými
plochami, ale pozůstatky po stavbách vjezdů a odstavných ploch před rodinnými domy. O tyto
plochy se starají místní obyvatelé a z toho důvodu nebyly zařazeny do pasportu údržby zeleně
( v době šetření byly veškeré zbytkové vegetační plochy v ulici posečeny ). Statutární město
Olomouc bude údržbu zbytkových vegetačních ploch zajišťovat v okamžiku, kdy vlastníci
přilehlých nemovitostí o tuto skutečnost písemně požádají statutární město Olomouc, odbor
životního prostředí, odd. péče o zeleň. V současné době čekáme na komplexní úpravu
vegetačních ploch v ulici Za Školou spojenou s rekonstrukcí komunikace, která je již
projekčně připravena. Při místním šetření dne 23.08.2012 se před Vaší nemovitostí nacházela
ruderální zeleň, která vyrůstala z paty stavby Vašeho rodinného domu. Odstranění této zeleně
spadá pod pravomoc vlastníka stavby v rámci péče o jeho nemovitost a není součástí běžné
údržby veřejné zeleně ( viz fotodokumentaci z místního šetření ).
Rovněž Vám sdělujeme, že v ulici Pasteurova bude provedeno :
- před podjezdem ( obě strany ) - odstranění náletových keřů s obvodem kmene do 80 cm měřeno ve
výšce 130 cm nad zem
- za podjezdem ( levá strana od benzinky )- odstranění náletových dřevin – jasanu, černého bezu a
jabloně
- za podjezdem ( pravá strana od benzinky ) – keře tisů budou sníženy na výšku cca 1 m a rovněž
budou odstraněny drobné náletové dřeviny.

Vyčištění ploch od odpadků zajistí pracovníci TSMO, a.s. – střediska čištění do konce měsíce září
2012 a následně pracovníci TSMO, a.s. – střediska zeleně zajistí nejpozději do konce měsíce října
2012 odstranění náletových dřevin a ořez keřů.
Podáváme Vám tyto informace .
S pozdravem

Ing. Jitka Štěpánková
vedoucí odd. péče o zeleň OŽP MMOl
Přílohy
Fotodokumentace z místního šetření dne 23.08.2012
Na vědomí
Kancelář primátora- Ing. Helena Pospíšilová
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