
  
 
 
 
 
 
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky 
ze dne 14.1.2012.  konané v kanceláři Staving s.r.o.  Pavlovická 20/43 v 17,30 hod 

 
 

Přítomni:   Čáslava D. ,Ing. Opletal Aleš, Smyčka Z. , Vyroubalová B., Reichová M. 
                  Ing. Opletal J. 
                    
 Program jednání:  
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 10.12.2012 
2. Cyklistická stezka U podjezdu. 
3. Oprava vozovky na ulici Chválkovická 
4. .Pravidelná návštěva MP 
5. Různé 
 
   Ad   2)     Na komisi se obrací občané ve věci vybudování cyklistické stezky v prostoru železničního 
                    podjezdu v Pavlovičkách. V plánu investic KMČ Pavlovičky je od roku 1999 
                    uplatňován požadavek na vybudování chodníku pro společnou stezku cyklistů a  
                    chodců a zřízení retardérů pro cyklisty před vjezdem do podjezdu z obou stran.   
                    V pořadí důležitosti je tento požadavek řazen na čtvrtém místě a z důvodů plnění 
                     prioritních akcí (rekonstrukce ulice Gorkého, vybudování severního spoje a rekonstrukce 
                      ulice Lindnerova a Za školou) k realizaci tohoto požadavku zatím nedošlo.   
 
   Ad    3)      ŘSD ČR Správa Olomouc v prosinci 2012 provedla opravu poškozeného živičného 
                      povrchu vozovky v prostoru křižovatky ulic Chválkovická – Železniční. Nová vrstva 
                       živice vystupuje nad povrch stávající vozovky a rychle jedoucí nákladní auta znovu  
                       způsobují hluk a otřesy. KMČ požádá ŘSD o srovnání povrchu opraveného místa.    
 
   Ad     4)     K jednání komise se dostavila hlídka M.P strážník Kuvajt.Bylo jednáno o projíždění 
                     cyklistů po chodníku v pavlovickém podjezdu. Na M.P. bylo několikrát oznámeno 
                      bezohledné projíždění cyklistů po chodníku v podjezdu, kdy došlo k ohrožení chodců. 
                       Pokud cyklisté v podjezdu používají vozovku, jsou ohrožováni předjíždějícími auty. 
                       K řešení situace by pomohlo zhotovení retardéru pro cyklisty a vyznačení chodníku 
                       v podjezdu jako společnou cestu pro chodce a cyklisty. Předseda projedná tuto situaci 
                       na odboru dopravy. Zatím jsou cyklisté povinni respektovat platné předpisy.                          
  
    Ad    5)    Různé – Dle poznatků členů komise je nepravidelně zajišťována roznáška Radničních 
                                   listů a to v ulici Sladovní a části ulice Chválkovická. Předseda prověří na 
                                   MMOL  . 
 
                                                                                            
                                                                                                        Dušan Čáslava  
                                                                                                  předseda KMČ Pavlovičky 
 
 
                   
.             schůze ukončena  v 18:10 hod.                                                   
               zapsal :  Čáslava Dušan 
                                                               


