
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky 

ze dne 2. 7. 2018, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 hod.  

 

Přítomní: 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. 6. 2018  

2. Spot o Pavlovičkách v TV Morava 

3. Kanál v ulici Veverkově 

4. Oprava cesty kolem trati, pokračování ulice Na Zákopě za železničními kolejemi a ulice Gorkého 

5. Beseda o Pavlovičkách s historikem Milanem Tichákem 

6. Oprava hřiště v ulici Lindnerově  

7. Chodník v ulicích Lindnerově a Pavlovické 

8. Různé 

 

Ad 2: Předsedkyně KMČ poskytla TV Morava v rámci cyklu o jednotlivých městských částech další 

rozhovor o Pavlovičkách, tentokrát o investicích. Zdůrazněny byly kanalizace v Luční ulici coby 

uskutečněná úspěšná investice, dále restaurace sochy Panny Marie u autobusové zastávky Na Pile (KMČ 

nechala zpracovat z vlastních prostředků restaurátorský záměr, snad se podaří, aby byla památka opravena 

v příštím roce, cena by měla činit cca 750 000 Kč), oprava chodníku a revitalizace zeleného pásu a 

stromů podél něj v Čadově ulici (letos se oprava kvůli budovanému penzionu v zahradě sousední vily 

neuskuteční, dle žádosti KMČ se posunula do roku příštího), vybudování retardéru v Gorkého ulici před 

školou (automobily zde jezdí příliš rychle a ohrožují hrající si děti). 

 

Ad 3: Dle stížností občanů je kolem již opraveného kanálu ve Veverkově ulici stále nevyasfaltovaná díra, 

která ohrožuje chodce. KMČ apeluje na patřičný odbor magistrátu, aby byla situace neprodleně vyřešena.  

 

Ad 4: Cesta, kterou pokračuje ulice Na Zákopě za železničním přejezdem směrem k firmě Bikos, se 

v současné době opravuje, opraven bude i odstavný prostor. Dále jsou opraveny díry ve vozovce v ulici 

Gorkého v blízkosti školy. Pokud jde o cestu, která vede z ulice Na Zákopě podél železniční trati, dle 

posledních informací byla žádost o úpravu provozu postoupena odboru správy městských komunikací. 

 

Ad 5: Ve čtvrtek 14. června proběhla v prostorách Apoštolské církve další beseda s olomouckým historikem 

PhDr. Milanem Tichákem. Sešlo se na ní zhruba padesát lidí a tématem byla zejména historie průmyslu 

v Pavlovičkách. Členové KMČ i návštěvníci hodnotí besedu velmi pozitivně. 

 

Ad 6: Dne 12. července je to rok, co se na odboru koncepce a rozvoje uskutečnila schůzka k opravě hřiště 

v Lindnerově ulici. Dohoda zněla, že bude plocha přeměněna na sportoviště, které budou moci malí i velcí 

obyvatelé Pavloviček využívat k rekreaci a ke sportování. Úpravy mají zahrnovat vyrovnání povrchu, dosetí 

chybějícího travního porostu, vymýcení náletových dřevin, osazení fotbalových branek a opravu stávajících 

sloupků na upevnění sítě pro další míčové hry. Během celého roku na hřišti neproběhla žádná aktivita, KMČ 

proto žádá, aby proběhla další schůzka se zástupci odboru koncepce a rozvoje, na níž by byl přesně stanoven 

harmonogram jednotlivých prací. 

 

Ad 7: Chodníky v Lindnerově ulici a v Pavlovické ulici (levá strana ve směru z města od autobusové 

zastávky Na Pile po ulici Chválkovickou) opět prorůstá vegetace, která je činí takřka neprůchodnými. 

Předsedkyně KMČ objedná vyčištění chodníků u Technických služeb. 

  

Ad 8: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, upozornění 

či dohledu.  

 

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.      Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.      předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky 


