
P E T I C E

Zastupitelstvu Statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc. Zastupitelstvu Statutárního města Olomouce

Horní náměstí 583, radnice, 779 11 Olomouc

V Chomoutově dne 4. 9. 2021

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 Věc: Podpora výstavby cyklostezky Olomouc – Chomoutov - Březce

My, občané České republiky, zejména obyvatelé Chomoutova, Horky nad Moravou, 
Olomouce a dalších obcí v okolí, děti, studenti, ženy, muži, vyjadřujeme lítost nad tím, že už 
skoro dvacet let je nám slibovaná cyklostezka Olomouc – Chomoutov – Březce, ale stále 
čekáme na její realizaci. Vyjadřujeme lítost nad tím, že naprosto bez rozmyslu byl na 
nástěnku KMČ Chomoutov (srpen 2021) umístěn plakát, který nás informuje, že:

 Máme na to jezdit zdravěji.
 Máme vyměnit auto za kolo, nebo koloběžku. Máme jezdit ekologicky
 Město buduje desítky nových stojanů. Město rozšiřuje síť cyklostezek

Jak můžeme jezdit zdravěji, když nemáme cyklostezku, jak můžeme vyměnit auto za kolo, 
když nemáme cyklostezku. Pokud ale uvěříme letáku města Olomouce, pak je snad 
pochopitelné, že my občané předkládáme návrh, jak vybudovat cyklostezku Olomouc – 
Chomoutov – Březce do konce roku 2023, a to za těchto podmínek:

 Město  dokončí  majetkoprávní  vztahy  do  15.  9.  2021,  protože  termín  je  reálný  a
městem slibovaný

 Město zpracuje projekt cyklostezky do podzimu 2022
 Město podá hotový projekt do národních, či evropských fondů na podzim 2022
 Město vybuduje cyklostezku do podzimu 2023

Děkujeme

Za petiční výbor:

1. Blanka Masaryková
2. xy
3. xy

 Za petiční výbor je oprávněna jednat: Blanka Masaryková, trvale bytem Hrachoviska yv, 
Chomoutov – Olomouc, 783 35

Informace o plánované cyklostezce: 
https://www.citychangers.eu/projekty-detail/23/cyklostezka-olomouc---chomoutov 

https://www.citychangers.eu/projekty-detail/23/cyklostezka-olomouc---chomoutov


Podpisový arch k     petici  

 

Jméno a příjmení 
(čitelně) Bydliště (ulice a číslo) Podpis
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