
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 2. 9. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 hod. 

  

Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová, RNDr. Kateřina Mutinová, 

Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská  

Omluveni: Bc. Eva Lehnertová, Svatopluk Doležel  

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 5. 8. 2019  

2. Estetizace  

3. Pavlovické babí léto 

4. Beseda o dopravě v Pavlovičkách  

5. Retardér v ulici Gorkého 

6. Různé  

 

Ad 2: V souvislosti s estetizací obdržela KMČ nacenění výsadby stromů v zelených plochách kolem 

ulic Lindnerova, Gorkého a Veverkova. Vše včetně pětileté údržby přijde na cca 127 000 Kč. 

Vzhledem k ceně úpravy hřiště v Lindnerově ulici (150 000) by mělo v rozpočtu KMČ Pavlovičky na 

estetizaci ještě zbývat zhruba 25 000. Tyto peníze chce KMČ investovat  

do výsadby okrasných keřů (např. růží) v ulicích U Podjezdu, Pavlovická a Luční. 

Tráva na hřišti v Lindnerově ulici vzešla a dne v pátek 6. 9. byla poprvé posekána. Paní Koppová 

z TSMO slíbila při místním šetření 5. 9., které inicioval pan Vojtěch Hala z MmOl, že hlína kopřiviště 

bude odstraněna, povrch srovnán a oset trávou, kolem tyčí na volejbal budou vysekány ještě další 

náletové dřeviny, budou osazeny fotbalové branky. V prostoru, kde hřiště ústí do louky, byl instalován 

betonový květináč, aby se zamezilo automobilům tudy projíždět. Dále bylo KMČ doporučeno, aby 

automobil, který přiveze skákací hrad a skluzavku, najel po náspu v těsné blízkosti hřiště, protože tráva 

ještě nemá dostatečně vyvinuté kořeny.  

 

Ad 3: Akce Pavlovické babí léto se uskuteční v neděli 15. září ve 14 hodin na hřišti v Lindnerově 

ulici, pokud to počasí dovolí. Objednány jsou mobilní WC, skákací hrad, obří skluzavka, projížďky na 

koních, šlapací káry, loutkové divadlo, ukázky výcviku záchranářských psů, malování na obličej, 

soutěže a hry o drobné dárky. Letáčky občané dostali do schránek, plakáty jsou ve vývěskách KMČ a 

akce je uvedena také na webu KMČ na stránkách města a v kalendáriu města Olomouce.  

 

Ad 4: Beseda o dopravě v Pavlovičkách, jíž se zúčastní olomoucký historik PhDr. Milan Tichák a Ing. 

arch. Petr Daněk z hnutí ProOlomouc, urbanista a člen dopravní komise města, se uskuteční ve čtvrtek 

3. října v 17 hodin. Občané obdrželi letáčky do schránek, plakáty jsou ve vývěskách KMČ, byly 

zaslány také předsedům KMČ Chválkovice, Staré Hodolany a Bělidla, akce je uvedena také na webu 

KMČ na stránkách města a v kalendáriu města Olomouce.  

 

Ad 5: S retardérem v Gorkého ulici, o kterém má KMČ informaci, že jeho vybudování bylo zařazeno 

do letošního plánu prací, se stále nic neděje. KMČ proto prověří, v jakém stadiu se budování nachází.  

 

Ad 6: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, 

upozornění či dohledu.  

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.  

 

PhDr. Zita Chalupová  

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



 


