
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 1. 4. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 

hod.  

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Svatopluk Doležel, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová, 

RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská  

Omluveni: Bc. Eva Lehnertová 

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 4. 3. 2019  

2. Seminář k Plánu udržitelné městské mobility 

3. Kácení zeleně 

4. Akce KMČ a Apoštolské církve v roce 2019 

5. Oprava chodníku v ulici Čadově + retardér v ulici Gorkého 

6. Opravy chodníků v roce 2019 

7. Oprava chodníku v ulici Chválkovické pře domem č. 136/72, budování cyklostezek 

8. Stanoviště tříděného odpadu v ulicích Veverkova a Gorkého 

9. Ulice Sibiřská a Luční 

10. Cesta podél železniční trati na Opavu 

11. Jednání v hospodě Na pile 

12. Různé  

 

Ad 2:KMČ obdržela pozvánku na seminář o Plánu udržitelnosti městské mobility. Navštíví 

ho RNDr. Mutinová, která podá zprávu o průběhu na květnovém jednání KMČ. 

 

Ad 3:KMČ obdržela zprávu od oddělení městské zeleně ohledně kácení stromů. Dle sdělení 

Ing. Steigerové byly skáceny 2 javory v Čadově ulici a 1 bříza v parčíku u školy. RNDr. 

Mutinová ovšem viděla další tři pokácené stromy před školou u plotu sousedního pozemku. 

Bude třeba prověřit vlastnictví pozemků v těchto místech a zjistit, jestli byly pokácené stromy 

na pozemcích města, nebo pozemcích soukromých. 

 

Ad 4:V sobotu po jednání KMČ proběhla akce Ukliďme Pavlovičky. K úklidu se sešlo 39 

lidí, z toho menší polovina byly děti – od batolat v kočárku až po lidi na prahu dospělosti. 

Začínali jsme na třech stanovištích, na hřišti v ulici Kampelíkově, na hřišti v ulici Lindnerově 

a u točny tramvaje v ulici Edisonově. Jedna parta mohla jen ráno, takže se uklízelo i 

dopoledne. Odpolední směny uklízely cca do 17.30. Sesbíralose70 pytlů odpadků. Kromě 

toho jsme našli také 3 matrace, 4 koberce, 2 zadní dvojsedadla z auta, 6 pneumatik, hromadu 

rozbitého eternitu, rozbité židle, různé kovové konstrukce, okapové roury, rozlámané 

překližky. Na kusy bylo nejvíc parkovacích lístků ze supermarketu Lidl. Podle 

kvalifikovaného odhadu to vše vážilo zhruba 2 tuny. Bohužel se nám nepodařilo takřka nic 

vytřídit, bylo po dešti a vše bylo navlhlé a špinavé. Všechny pytle i další sesbírané odpadky 

TSMO ve čtvrtek odvezly. Jsme rádi, že přes jen 1 nahlášeného dobrovolníka nakonec přišlo 

tolik lidí. Patří jim za to náš dík. 

Další akcí je Velikonoční koncert (23. 4. v 18.00 hodin). Po něm bude následovat Pavlovický 

Svátek matek (12. 5. ve 14 hodin). Zejména děti se opět budou moci těšit na nafukovací 

skluzavku a skákací hrad, šlapací káry, koně, hry a soutěže, výrobu dárku pro maminku, 

malování na obličej, loutkové divadlo. Novinkou bude ukázka psovodů, kterou představí 

Policie ČR a Kynologický spolek Černovír. KMČ opět zvažuje besedu o dopravě 

v Pavlovičkách. Zúčastnil by se jí historik PhDr. Milan Tichák a zástupce města – zatím 



nevíme, kdo bude ochoten se dostavit, proto není určen přesný termín. Občané budou o všech 

akcích včas informováni obvyklými cestami.  

 

Ad 5:Oprava chodníku v Čadově ulici bude odložena nejpozději na rok 2020. Dle sdělení 

Jaroslava Šulce z odboru dopravy se v zahradě sousedního domu začíná budovat penzion pro 

seniory. Jakmile bude hotová hrubá stavba (skončí provoz těžké stavební techniky) a opraven 

plot, rekonstrukce chodníku bude moci začít, protože vjezd do zahrady bude věcí stavebníků.  

KMČ obdržela sdělení, že v ulici Gorkého bude v následujících měsících realizováno osazení 

dopravního značení Obytná zóna 30 a vybudován montážní práh, tedy retardér.  

 

Ad 6:Všechny chodníky, jejichž opravu KMČ objednala loni, už jsou opravené. Pro letošní 

rok KMČ počítá s touto variantou: opravu ulice Kampelíkovy zařadí do požadavků na užití 

zvlášť vyčleněné částky pro všechny KMČ 2,7 milionu. Pokud ji rada města neschválí, 

přesune se do „chodníkové“ kapitoly KMČ 300 000 Kč, chybějící částku 71 000 Kč dodá 

odbor dopravy. Pokud opravu ulice Kampelíkovy rada města schválí, z „chodníkové“ kapitoly 

se opraví ulice Luční. Chybějící finance dodá KMČ ze své provozní kapitoly (50 000 Kč) a 

odbor dopravy (142 000 Kč). 

 

Ad 7:Oprava rozbitého chodníku na ulici Chválkovické před domem č. 136/72, o kterém 

informoval pak Ivo Karger, je dle sdělení Jaroslava Šulce z odboru dopravy zařazena na 

lokální opravu do plánu prací TSMO. 

Ivo Karger se také tázal na budování cyklostezek v Pavlovičkách. Dle sdělení Ing. Loserta 

z magistrátu se nyní zpracovává dokumentace k cyklostezce ve Chválkovicích (od parkoviště 

u Kubatovy ulice po ulici Luční). Měla by být dokončena v roce 2020. Na ni by měl navázat 

úsek od ulice Luční k ulici U Podjezdu. Letos bude zadáno zpracování investičního záměru, 

aby se v příštím roce mohlo navázat vyššími stupni projektové dokumentace. 

 

Ad 8:KMČ obdržela od místních obyvatel požadavek na to, aby byly všechny kontejnery na 

stanovištích tříděného odpadu opatřeny přiléhajícími víky. Za větrného počasí létají vytříděné 

odpadky po ulicích. 

 

Ad 9:Na dotaz KMČ, jestli město nepočítá se zavedením kanalizace v ulici Sibiřské (podnět 

od majitele domu v této ulici pana Turka), Ing. Drešr z magistrátu sdělil, že tuto věc musí řešit 

odbor strategie a řízení, případně dopravy a územního plánování. KMČ se proto obrátí na tyto 

odbory. 

Pokud jde o nedávno opravenou kanalizaci v Luční ulici, na kterou si stěžovala tamní 

obyvatelka paní Jahodová (kvůli chybějícímu odvzdušnění se údajně opět začíná objevovat 

zápach), KMČ obdržela sdělení, že kanalizace je v dobrém stavu, na uličních vpustích jsou 

osazeny zápachové uzávěry. Odvzdušnění se gravitační kanalizace netýká. Problémy mohou 

souviset s provozem a údržbou kanalizace a vpustí, kterou město Olomouc nezajišťuje. 

Možné také je, že má paní Jahodová závadu na odvětrání stoupaček vnitřní kanalizace. 

 

Ad 10:Na KMČ se obrátil pan Janda, který má zahradu k nezpevněné cestě podél železniční 

trati na Opavu se stížností na provoz na této cestě. Přestože je na jejím začátku značka 

omezující tonáž vozidel, neustále tudy jezdí těžké náklaďáky. Před několika dny mu takový 

automobil, který jel do firmy Elob, poškodil sloupky u vchodu do zahrady. Pan Janda zavolal 

policii a nahlásil jí dopravní značku vozidla. Událost by údajně měla vyšetřit SŽDC coby 

majitel této cesty. KMČ se obrátí na Městskou policii, aby častěji hlídala u železničního 

přejezdu v ulici Na Zákopě, zda řidiči dodržují zákaz vjezdu těžkým vozidlům. 

 



Ad 11: Členové komise na podnět občanů, kteří si stěžovali na to, že z kontejneru před 

hospodou Na Pile padají odpadky, navštívili hospodu a požadovali nápravu. Bylo jim 

přislíbeno, že kontejner se bude zavírat a že majitel bude zpraven o tom, že je potřeba přidat 

ještě další nádobu na odpad, protože jedna je nedostačující. 

 

Ad 12: MČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu. Požadavek KMČ je určen Městské policii: na podnět 

občanů by měla častěji kontrolovat parkování na trávníku u hospody Na pile. V deštivém 

počasí se mění v bláto, za sucha v rozježděný prašný povrch. 

 

 

 

Schůze ukončena v 19.00 hod.     PhDr. Zita Chalupová  

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.    předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky 


