
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 8. 2. 2016 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 11. 1. 2016  

2. Nový kovošrot ve Chválkovicích 

3. Auto parkující v Hildebrandově ulici  

4. Plynovody a chodníky v ulicích Na Zákopě, Kampelíkova, Hildebrandova  

5. Prodej hřiště v Lindnerově ulici  

6. Oprava kanalizace v Luční ulici  

7. Vývěska KMČ u Epavy 

8. Křižovatka u hospody Na Pile 

9. Parkování u OD Billa 

10. Vydávání publikací KMČ 

11. Různé  

 

Ad 2: Jednání KMČ navštívili manželé Dopitovi z ulice Na Zákopě. V těsné blízkosti jejich 

domu (a mnoha dalších) by měl být vybudován nový kovošrot (firma Kiwek), v této lokalitě 

už třetí. Občané mají obavy o zhoršení životního prostředí (zvýšená doprava, prašnost, hluk, 

práce s nebezpečnými materiály na nedostatečně zajištěném povrchu, riziko jejich pronikání 

do podloží, spodních vod, do studní, zahrádek) a jejich nemovitosti se stanou neprodejné. 

Hodlají podat stížnost a žádají KMČ o podporu. Členové KMČ se jednomyslně shodli, že 

tuto stížnost podpoří. 

 

Ad 3: Ohledně automobilu parkujícího už od poloviny října v Hildebrandově ulici sdělil pan 

Čermák z Městské policie, že to není auto hledané, při parkování neporušuje žádný zákaz. 

 

Ad 4: Plynovody v ulicích Veverkova, Hildebrandova a Kampelíkova budou podle informací 

z RWE opravovány po skončení topné sezóny, tedy mezi dubnem a zářím. Opravu chodníků 

v těchto ulicích objedná KMČ co nejdříve a také se pokusí zajistit, aby byla financována 

z odboru dopravy.  

 

Ad 5: Pokud jde o prodej někdejšího hřiště v Lindnerově ulici, podle informací 

z majetkoprávního odboru stále nebylo o prodeji rozhodnuto, ovšem v územním plánu je 

prostor veden jako stavební pozemek. Starší členové KMČ si pamatují, že to vždy bylo hřiště. 

KMČ se hodlá zasazovat za zachování tohoto rekreačního prostoru. 
 

Ad 6: Jednání KMČ navštívila paní Jahodová z Luční ulice s dotazem, jestli se kanalizace 

v této ulici bude skutečně letos opravovat. Byla ujištěna, že tato rekonstrukce je letos v plánu 

investičních akcí. Předsedkyně KMČ zjistí na odboru investic její termín.  

 

Ad 7: Paní Jahodová současně vznesla dotaz, jestli by vývěska KMČ u tiskárny Epava mohla 

být přemístěna k autobusové zastávce Chválkovická Epava ve směru do centra města. Její 

současné umístění neumožňuje občanům, aby se k ní dostali – je daleko od chodníku, terén 

pod ní je často blátivý, navíc porostlý poměrně nepřístupnou vegetací. Umístění u autobusové 

zastávky by zvýšilo zájem občanů o materiály ve vývěsce. Předsedkyně KMČ zjistí na odboru 

vnějších vztahů a informací, jak v případě žádosti o přemístění vývěsky postupovat. 



 

Ad 8: Předseda chválkovické KMČ Šíp zaslal KMČ Pavlovičky připomínky své komise 

k plánované východní tangentě. Kvůli odbornosti textu členové pavlovické komise vznesou 

dotaz, zda je součástí těchto připomínek také nároží protilehlé k hospodě Na Pile (součást 

nákupního parku Bělidla – viz zápis KMČ Pavlovičky z ledna 2016), pokud ano nebo pokud 

bude do připomínek dodáno, KMČ Pavlovičky text jednomyslně podporuje. Pokud by 

zmíněné nároží součástí dokumentu být nemohlo, KMČ Pavlovičky vytvoří vlastní přípis 

Radě města Olomouce, v němž bude požadovat, aby byl dodržen územní plán a na nároží 

zůstal dostatek prostoru pro cyklisty. 

 

Ad 9: Odbor dopravy na dotaz ohledně parkování na parkovišti u OD Billa sdělil, že 

vzhledem k ceduli omezující parkování na soukromém pozemku pro klienty OD Billa není 

parkování v tomto prostoru možné. Případné dotace města projektu Bělidla a řešení parkování 

pro občany Pavlovické ulice s vlastníkem nákupního parku nebyly potvrzeny. 

 

Ad 10: Předsedkyně KMČ dostala od Daniely Horňákové z odboru vnějších vztahů a 

informací materiál týkající se vydávání publikací. KMČ Pavlovičky nemá o vydávání 

publikací zájem, finance z této kapitoly raději využije na opravy chodníků.  

 

Ad 11: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

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

 

 

Schůze ukončena v 18.40 hod.                                                               Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.                                                            předsedkyně KMČ Pavlovičky 


