
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 14. 12. 2015 konané v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod. 

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk 

Smyčka 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 9. 11. 2015 

2. Chodník a parkování v Pavlovické ulici 

3. Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem 

4. Investice v roce 2016 

5. Optimalizace MHD 

6. Témata pro jednání KMČ v roce 2016 

7. Příspěvek do Novin spoluobčanů 

8. Různé 

 

Ad 2: Jednání KMČ opět navštívil člen Apoštolské církve pan Jiří Bártík. Poděkoval za opra-

vené propadající se dlažební kostky v chodníku v Pavlovické ulici (dle sdělení p. Šulce 

z odboru dopravy byla oprava zařazena do prosincových akcí). Opět vznesl dotaz na parková-

ní u OD Billa. Přítomný příslušník MP Olomouc Jiří Čermák potvrdil, že pokud není parko-

viště označeno, že jde o soukromý pozemek, je na něm parkování možné. Nicméně předsed-

kyně KMČ se obrátí na odbor dopravy s dotazem, zda je skutečně možné u OD Billa legálně 

parkovat. 

  

Ad 3: Jednotlivé KMČ byly obeslány písemným materiálem Dlouhodobá koncepce hospoda-

ření s vybraným nemovitým majetkem SMOL. Členové KMČ Pavlovičky k němu nemají 

žádné připomínky. 

 

Ad 4: Předsedkyně KMČ byla s Jarmilou Přerovskou na semináři o investicích města 

v příštím roce. Pavloviček se v představené prezentaci netýkalo nic, na přímý dotaz náměstek 

primátora PhDr. Pavel Urbášek potvrdil, že je v investicích zařazena akce oprava kanalizace 

v Luční ulici. Z dalších informací, které zazněly na semináři: v roce 2016 budou mít KMČ 

k dispozici na opravy chodníků 400 000 Kč. Mnohé KMČ usilují o opravy drobných sakrál-

ních památek na svém území. Pavlovičky disponují zřejmě jedinou takovou památkou – so-

chou na autobusové zastávce Na pile. V příštím roce KMČ zjistí, zda na území Pavloviček 

leží další památky, kdo je jejich majitelem, v jakém jsou stavu, a bude usilovat o jejich opra-

vu.  

 

Ad 5: Předsedkyně KMČ navštívila seminář týkající se optimalizace MHD v Olomouci. Po-

kud jde o linky spojující Pavlovičky s ostatním městem, spoje tramvaje č. 4 by měly být za-

chovány v nezměněné podobě, autobusová linka č. 11 by měla jezdit také stejně, jen zástupci 

Týnečka vznesli dotaz, jestli by doprava do Týnečka mohla být řešena zajížděním linky č. 11. 

Podpořil je i zástupce Chválkovic Bohumil Šíp. Členové KMČ Pavlovičky vyjádřili také sou-

hlasné stanovisko – zdržení by činilo cca 5 minut. 



 

Ad 6: V roce 2016 budou mezi priority KMČ patřit jednak další opravy chodníků (nároží ulic 

Na Zákopě a Veverkovy a další část ulice Na Zákopě. V ulicích Veverkova, Kampelíkova a 

Hildebrandova se budou opravovat plynovody a plynovodní přípojky. Chodníky v těchto uli-

cích budou po opravách také předlážděny. KMČ se pokusí zjistit, jestli by předláždění mohlo 

být zařazeno do plánu investic. Dále bude KMČ usilovat o opravu ulice Lindnerovy od ulice 

Gorkého a revitalizaci hřiště na konci této ulice coby jediného odpočinkového i sportovního 

místa v Pavlovičkách. Město zvažuje jeho prodej, ovšem proti tomuto záměru vznikla petice, 

která by mohla rozhodnutí města ovlivnit. Pokud hřiště prodáno nebude, bude prioritou KMČ 

v roce 2016 jeho oprava (udržování trávníku, osazení několika lavičkami), aby zde mohli trá-

vit občané Pavloviček volný čas. 

  

Ad 6: Na KMČ se obrátil redaktor Novin spoluobčanů (čtrnáctideník pro čtvrti Bělidla, Hodo-

lany, Holice, Chválkovice, Pavlovičky a Týneček) s nabídkou otištění příspěvku o záměrech 

KMČ v roce 2016. Členové KMČ se shodli, že příspěvku dodají a zdůrazní v něm všechny 

aktivity uvedené v předchozím bodě, zejména prodej hřiště v Lindnerově ulici a zmíněnou 

petici. Zveřejnění by mohlo přispět k získání dalších podpisů. Předsedkyně KMČ text připraví 

a po konzultaci s ostatními členy KMČ jej 29. 12. 2015 odešle do redakce Novin. 

 

Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadav-

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

 

 

Schůze ukončena v 19.00 hod.      Zita Chalupová 

Zapsala Zita Chalupová.     předsedkyně KMČ Pavlovičky 


