
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 14. 11. 2016 konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 

hod.  

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Kateřina Mutinová, Jarmila Přerovská, Zdeněk 

Smyčka; omluven: Ing. Aleš Opletal 

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 10. 10. 2016  

2. Pěšina od ZŠ Gorkého na Chválkovickou ulici 

3. Hřiště v Lindnerově ulici 

4. Rekonstrukce kanalizace v Luční ulici 

5. Chodník v Hildebrandově ulici 

6. Stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici 

7. Oprava chodníku v Čadově ulici 

8. Projekt třídění papíru a plastů v Pavlovičkách 

9. Blahopřání k narozeninám starším občanům Pavloviček 

10. Termíny jednání KMČ č. 19 Pavlovičky v roce 2017 

11. Areál bývalého mlýna ve Chválkovické ulici 

12. Chodníky v Lindnerově a Pavlovické ulici 

13. Různé 

 

Ad 2: Ve věci pěšiny vedoucí z Chválkovické ulice k ZŠ Gorkého, zatím nejsou žádné nové 

informace. 

 

Ad 3: Členové KMČ potvrdili, že na jaře roku 2017 budou za úplatu ze své provozní kapitoly 

žádat, aby TSMO častěji sekala trávu na hřišti v Lindnerově ulici. Frekvence sečení by měla 

být stejná jako u jiných hřišť v Olomouci. Pokusí se také zajistit, aby byl prostor kolem hřiště 

osazen mobiliářem. Cílem je, aby se hřiště opět začalo využívat k rekreačním účelům, než 

začne jeho skutečná rekonstrukce na prostor pro sportování i odpočinek. 

 

Ad 4: Jednání KMČ navštívila paní Jahodová z Luční ulice. Informovala, že jednala 

s náměstkem primátora Filipem Žáčkem ohledně rekonstrukce kanalizace v Luční ulici, 

předložila mu soupis všech jednání v této věci od roku 2011. Bylo jí přislíbeno, že do 13. 3. 

2017 se začne s opravami. Členové KMČ se dohodli, že od února 2017 se budou pravidelně 

dotazovat, jak věc postupuje. Shodli se také na tom, že nechají nacenit chodníky v Luční ulici, 

aby mohly být po rekonstrukci také opraveny, a budou usilovat i o rekonstrukci vozovky, 

která je ve špatném stavu. 

 

Ad 5: Ohledně přerůstající vegetace v Hildebrandově ulici nejsou ze strany TSMO žádné 

zprávy. Budeme TSMO kontaktovat.  

Opakovaná citace z Občanského zákoníku: 

§ 1016 

(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního 

pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. 

(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused 

šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu 

přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem 

na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví 

získá. 



(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným 

způsobem bez dalších omezení. 

 

Ad 6: Ve věci zřízení dalšího stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici informoval člen KMČ 

Ing. Aleš Opletal, že majitel pozemku, kde by mohlo stanoviště být, je přístupný dohodě 

s městem. Pokud nebudou ze strany odboru životního prostředí MmOl žádné námitky, mohou 

začít v této věci jednání.  

 

Ad 7: Ohledně opravy chodníku v Čadově ulici nejsou žádné nové informace. 

 

Ad 8: V Pavlovičkách začíná běžet projekt třídění papíru a plastů v domácnostech. Ve dnech 

24. A 25. 11. vždy od 16 do 20 hodin budou nádoby, o které měli občané zájem, rozváížena 

do jednotlivých domů. Rozvozy budou probíhat podle toho, na jakém katastru domy leží, 

katastr Chválkovic bude obsloužen 24. 11., katastr Pavloviček 25. 11. TSMO by však měla 

občany o rozvozu předem informovat prostřednictvím telefonu, SMS nebo e-mailu. Nádoby, 

které se rozvést nepodaří, by měly být uskladněny v areálu TSMO U Panelárny nebo 

v Lindnerově ulici. KMČ bude informovat ve svých vývěskách, kam si pro ně občané mohou 

přijít.  

Kontejnery budou vyváženy v pondělí v lichý týden. Konkrétní termíny vyvážení 

kontejnerů na papír a plasty najdou občané ve vývěsce KMČ. 

  

Ad 9: Zástupci KMČ předali občanům Pavloviček blahopřání města k významným životním 

jubileím. Pouze jednoho občana se nepodařilo najít, na adrese udané městem nebydlí. 

 

Ad 10: Jednání KMČ č. 19 Pavlovičky doznají v roce 2017 změny: budou se konat každé 

první pondělí v měsíci na stejném místě a ve stejném čase s výjimkou měsíce května 

(jednání bude v úterý, protože na první i druhý pondělek připadá státní svátek), tedy:  

 

2. ledna 

6. února 

6. března 

3. dubna 

úterý 2. května 

5. června 

3. července 

7. srpna 

4. září 

2. října 

6. listopadu 

4. prosince 

vždy v 17. 30 hodin v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43. 

 

Ad 11: Někteří občané vyjadřují obavy z toho, co vznikne v areálu bývalého mlýna ve 

Chválkovické ulici. Člen KMČ Ing. Aleš Opletal informoval:  

 

Půjde o nové byty s různě velikými metrážemi, plně vybavené pro bydlení jak rodin, tak 

i jednotlivců. Mělo by dojít k zrušení prodejny benzinu, místo toho výsadba stromů a 

parkoviště. 

K obavám tedy nejsou žádné důvody. 

 



Ad 12: Chodníky v Lindnerově ulici a v Pavlovické ulici naproti OP Bělidla jsou vyčištěny 

od prorůstající trávy. 

  

Ad 13: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

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

 

 

 

Schůze ukončena v 18.45 hod.      Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.      předsedkyně KMČ Pavlovičky 


