
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 8. 6. 2015 konané v kanceláři firkmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod. 

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk 

Smyčka. 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 11. 5. 2015 

2. Reakce na dopis KMČ náměstku Urbáškovi 

3. Schválení odprodeje pozemku v katastru Pavloviček 

4. Rozbitá vývěska u křižovatky Sladovní – Pavlovická 

5. TSMO: úprava zeleně 

6. Připomínky KMČ Pavlovičky ke stavu chodníku v Hildebrandově ulici  

7. Různé 

 

Ad 2: Předsedkyně informovala členy KMČ o telefonátu náměstka olomouckého primátora 

PhDr. Pavla Urbáška jako reakci na dopis ohledně stavu kanalizace v Luční ulici. Podle ná-

městkova vyjádření si kanalizace ve zmíněné ulici zasluhuje opravu, která byla v minulých 

letech odsouvána. Její cena by činila zhruba 4 miliony Kč – dle náměstkových slov je to část-

ka pro městský rozpočet únosná. Proto se pokusí prosadit opravu v příštím roce. KMČ mu 

situaci připomene podobným dopisem v září 2015, před schvalováním městského rozpočtu na 

rok 2016. 

 

Ad 3: KMČ vyjádřila souhlas s odprodejem pozemku v katastru Pavloviček. 

  

Ad 4: Vývěska u křižovatky Sladovní – Pavlovická je stále rozbitá, předsedkyně bude urgovat 

její opravu. (2 dny po jednání KMČ oznámil předsedkyni KMČ pan Stankuš, že vývěska je již 

v pořádku. Pokud by se vandalismus opakoval, bylo by třeba promyslet přestěhování vývěsky 

na méně exponované místo.) 

 

Ad 5: Požadavky KMČ na úpravu zeleně zatím nebyly ze strany TSMO vyřešeny. KMČ bude 

urgovat nápravu. (2 dny po jednání KMČ předsedkyně obdržela z TSMO zprávu, že na úpra-

vách se již pracuje podle harmonogramu TSMO.) 

 

Ad 6: Členové KMČ poukázali na neutěšený stav chodníku v ústí Hildebrandovy ulice: ze 

soukromého pozemku přerůstá do chodníku neudržovaná vegetace a působí škody, takže 

chodník je neprůchodný. KMČ se prostřednictvím předsedkyně obrátí na příslušný odbor 

MmOl, aby se pokusil zjednat nápravu. 

 

Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadav-

ků, upozornění či dohledu. 

  

Schůze ukončena v 18.15 hod.      Zita Chalupová 

Zapsala Zita Chalupová     předsedkyně KMČ Pavlovičky 


