
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 8. 1. 2018 konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 hod.  

 

Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila 

Přerovská, Zdeněk Smyčka 

Program jednání: 

  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 4. 12. 2017  

2. Akce pořádané KMČ ve spolupráci s AC v roce 2018 

3. Masopust Olomouc 2018 

4. Ulice Luční 

5. Nepořádek na chodníku u zastávky Na Pile před non stopem 

6. Cesta podél železniční trati na Opavu 

7. Chodník v ulici Čadově 

8. Retardér v ulici Gorkého 

9. Sečení hřiště, oprava hřiště, oprava pěšiny 

10. Různé 

 

Ad 2: Jednání KMČ navštívil pan Bartík z Apoštolské církve. Byly upřesněny termíny akcí společně 

pořádaných v roce 2018. 

 

2. února v 17.00 – Co nevíte o Pavlovičkách – beseda s historikem Milanem Tichákem 

 

10. února v 15.00 – Maškarní radovánky pro děti 

 

3. dubna v 18.00 – Velikonoční koncert, vystoupí pěvecký sbor Cantabile 

 

7. dubna ve 14.00 – Ukliďme Česko – společný úklid Pavloviček, vítáme zapojení místních občanů 

 

13. května ve 14.00 – Pavlovický Svátek matek – soutěže a hry pro děti, výroba dárku pro maminku 

 

ČERVEN – Vlastivědná vycházka po Pavlovičkách s historikem Milanem Tichákem (termín bude 

upřesněn) 

 

16. září ve 14.00 – Pavlovické babí léto – soutěže a hry pro děti 

 

2. prosince v 17.30 – Adventní koncert 

 

Akce venkovní se budou konat na hřišti v Lindnerově ulici, ostatní akce v prostorách Apoštolské církve 

v Pavlovické ulici. Občané budou informování prostřednictvím vývěsek KMČ, webu města a letáčků 

doručených do schránek. 

 

Ad 3: Z pavlovických občanů neprojevil nikdo zájem zúčastnit se organizovaně oslav městského 

Masopustu. 

 

Ad 4: V Luční ulici budou v letošním roce naceněny chodníky, s jejich opravou KMČ počítá v roce 2019 

nebo 2020. V souvislosti s požadavkem jedné zdejší obyvatelky na retardér se objevily hlasy dalších 

obyvatel, že retardér v ulici nechtějí. Vzhledem k tomu, že odbor koncepce a rozvoje u požadovaného 

retardéru v ulici Gorkého informoval, že bude chtít souhlas všech obyvatel ulice, je asi realizace retardéru 

v Luční ulici vyloučena. KMČ se pokusí najít jiné řešení, které by omezilo v ulici rychlou jízdu.  

V Luční ulici se po opravě kanalizace nacházejí před č. 18 a na začátku ulice kanály, jejichž poklopy jsou 

špatně usazeny. Když přes ně přejede automobil, způsobí velký hluk. KMČ požaduje reklamaci usazení. 

Jakmile to dovolí počasí, KMČ opět začne jednat o zřízení stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici. 

 



Ad 5: KMČ přišla stížnost občanů na nepořádek před provozovnou baru v Pavlovické ulici u zastávky Na 

Pile. Chodník a zejména trávník jsou zaneseny množstvím odpadků, zejména cigaretových nedopalků. 

Pracovnice baru přislíbila, že s majitelem domluví, aby zajistil pravidelný úklid chodníku i trávníku. Pokud 

bude výsledkem pořádek, KMČ považuje věc za vyřízenou. Pokud ovšem odpadky nezmizí, bude nucena 

řešit situaci jinak, dle sdělení Městské policie se totiž jedná o znečišťování veřejného prostranství. Snad by 

pomohlo osazení dalšího odpadkového koše v místě největší koncentrace odpadků. 

 

Ad 6: Občané si opět stěžovali na dopravní provoz a nepořádek na cestě vedoucí podél železniční trati na 

Opavu od ulice Roháče z Dubé směrem k ulici Na Zákopě. Jde o parcelu č. 1430 (ostatní komunikace), 

katastrální území Chválkovice, patřící Správě železniční dopravní cesty Praha. Občané stále poukazují na to, 

že zde (často i proti přikázanému směru jízdy) jezdí nákladní automobily, je zde velký provoz a stav cesty je 

velice špatný. KMČ znovu apeluje na město, aby vyjednalo s vlastníkem parcely nápravu. 

 

Ad 7: V zahradě u vily v ulici Čadově by měl soukromý investor vybudovat penzion pro seniory. Vzhledem 

k tomu, že KMČ v souladu s odborem správy městských komunikací a odborem vnějších vztahů a informací 

chce v letošním roce zajistit opravu chodníku v Čadově ulici, bude potřeba zjistit přesný termín budování, 

aby nedošlo k tomu, že nový chodník bude zničen technikou při výstavbě penzionu. 

 

Ad 8: KMČ podporuje požadavek občanů na vybudování retardéru v ulici Gorkého před základní školou, 

akceptuje proto, že odbor koncepce a rozvoje bude kvůli zvýšené hlučnosti a otřesům požadovat souhlas 

všech obyvatel ulice. 

 

Ad 9: Jakmile to dovolí počasí, bude KMČ usilovat o odborem koncepce a rozvoje přislíbenou opravu hřiště 

v Lindnerově ulici, dále o častější sečení hřiště a také o postupnou úpravu pěšiny z ulice Chválkovické ke 

škole – její přeměnu ve smíšenou cyklostezku.  

 

Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, 

upozornění či dohledu.  

 

 

Schůze ukončena v 18.40 hod.      Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.      předsedkyně KMČ Pavlovičky 


