
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 10. 8. 2015 konané v kanceláři firmy 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 13. 7. 2015 

2. Úklid v ulici Luční 

3. Úprava vegetace v chodníku v Hildebrandově ulici 

4. Rozpočet města Olomouce na rok 2016 – návrhy KMČ 

5. Ořez stromů v ulici Na Zákopě, výstavba kovošrotu 

6. Různé 

 

Ad 2: Jednání KMČ navštívila obyvatelka Luční ulice paní Jahodová. Projevila nespokojenost 

s postupem Technických služeb při úklidu v ulici Luční (viz bod 6 v zápisu z červencového 

jednání). Předsedkyně KMČ proto bude znovu kontaktovat TSMO za účelem vyjasnění vlast-

nictví inkriminovaných pozemků, v případě, že půjde o pozemky v majetku města, dohodne 

další postup. 

 

Ad 3: Předsedkyně KMČ informovala členy KMČ o zprávě Ing. Štěpánkové z Odboru život-

ního prostředí MmOl ohledně úpravy prorůstající vegetace v ulici Hildebrandově. Ing. Ště-

pánková dopisem oslovila vlastníky pozemků, aby provedli nápravu.  

 

Ad 4: Odbor investic MmOl oslovil KMČ ohledně rozpočtu města na rok 2016. KMČ může 

mít tři návrhy, které předloží do 11. 9. 2015. Členové KMČ rozhodli, že zařadí opravu kanali-

zace v ulici Luční. Současně znovu osloví náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška s žádostí, 

aby se zasadil za zahrnutí této investiční akce do rozpočtu města na rok 2016. Text dopisu 

KMČ prokonzultuje na svém příštím jednání 14. 7. 2015. 

 

Ad 5: Zatím KMČ neobdržela žádnou informaci týkající se ořezu jehličnanů v ulici Na Záko-

pě a výstavby nového kovošrotu. Předsedkyně KMČ se obrátí na příslušné složky magistrátu 

a bude požadovat stanovisko k oběma případům. 

 

Ad 6: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadav-

ků, upozornění či dohledu. Současně na dotaz předsedkyně KMČ informovali, že v ulici Na 

Zákopě, kde lidé stále nedodržují jednosměrku, během dne policisté dohlížejí na dodržování 

přikázaného směru jízdy. Každý den se v dané ulici pohybují střídavě celkem cca 1 hodinu a 

jejich hlídky budou nadále pokračovat. 

  

 

 

Schůze ukončena v 18.10 hod.      Zita Chalupová 

Zapsala Zita Chalupová     předsedkyně KMČ Pavlovičky 


