
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 14. 9. 2015 konané v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod. 

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka, omluven Ing. 

Aleš Opletal. 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 10. 8. 2015 

2. Skládka v Luční ulici 

3. Oprava kanalizace v Luční ulici 

4. Dokončené opravy chodníků 

5. Dopis od obyvatele Lindnerovy ulice 

6. Různé 

 

Ad 2: Jednání KMČ opět navštívila obyvatelka Luční ulice paní Jahodová se stížností na sku-

tečnost, že na konci Luční ulice vzniká skládka, kterou by měly Technické služby města 

Olomouce odstranit. Předsedkyně KMČ informovala, že místním šetřením zjistila, že v Luční 

ulici leží před posledním domem na trávníku zbytky stavebního materiálu, jinak je ulice udr-

žovaná. Stížnost paní Jahodové opět na místě prověří a dohodne s TSMO nápravu 

 

Ad 3: Opravu kanalizace v Luční ulici KMČ zařadila do svého návrhu investic pro rok 2016. 

Současně se druhým dopisem obrátila na náměstka olomouckého primátora PhDr. Pavla Ur-

báška s prosbou, aby se za tuto investici zasadil při projednávání městského rozpočtu.  

 

Ad 4: Předsedkyně KMČ převzala na začátku září od pana Čecha z TSMO část opravených 

chodníků, jde o nároží ulic Veverkovy a Na Zákopě a část ulice Pavlovické. Oba chodníky 

jsou nyní v pořádku. Zbývá dokončit druhé nároží ulic Veverkovy a Na Zákopě a chodník Na 

Zákopě od č. 9 do č. 13. Předsedkyně KMČ zjistí na MmOl stav financí KMČ a podle toho 

objedná další opravy.   

 

Ad 5: KMČ obdržela dopis od pana Jelínka, obyvatele ulice Lindnerovy, který si stěžuje, že 

Lindnerova byla opravena jen po ulici Gorkého, a žádá, aby se KMČ zasadila i o opravu zbylé 

části ulice. Členové KMČ se shodli, že ulice opravu potřebuje a že v příštím roce, pokud to 

rozpočet KMČ dovolí, objednají její opravu. Pokud nebudou finance dostatečné, navrhnou ji 

do investic v roce 2017.  

 

Ad 6: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadav-

ků, upozornění či dohledu. Ze strany KMČ nebyly žádné požadavky. 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.15 hod.      Zita Chalupová 

Zapsala Zita Chalupová.     předsedkyně KMČ Pavlovičky 


