Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 12. 10. 2015 konané v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka, Ing. Aleš
Opletal.
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 14. 9. 2015
2. Chodník v Pavlovické ulici
3. Problémy v Luční ulici
4. Projednání komunitního plánu sociálních služeb
5. Inženýrské sítě v ulicích Veverkova, Kampelíkova, Heldebrandova
6. Opravy chodníků v ulicích Veverkova, Na Zákopě
7. Pacht ve školní zahradě v ulici Gorkého
8. Sběrové soboty 2016
9. Lindnerova ulice
10. Různé
Ad 2: Jednání KMČ navštívil člen Apoštolské církve pan Jiří Bártík s tím, že chodník
v Pavlovické ulici, kde církev sídlí, je opraven nepořádně. Dle dřívějšího sdělení TSMO jsou
opravy vjezdů v chodníku k jednotlivým domům záležitostí majitelů těchto domů. Předsedkyně KMČ zjistí, jestli se připomínky vztahují i k jiným částem chodníku, a případně osloví
TSMO s žádostí o napravení stavu. Pan Bártík také požadoval informaci, jak to po výstavbě
nákupního centra Bělidla a po zúžení silnice v Pavlovické ulici bude s parkováním, zda je
možno využívat parkoviště u OD Billa. Předsedkyně KMČ se obrátí na příslušná místa a zjištěné informace sdělí obyvatelům prostřednictvím vývěsky KMČ.
Ad 3: Jednání komise navštívil pan Tuška, obyvatel domu č. 27 v Luční ulici, se stížností na
vadnou kanalizaci. Členové KMČ ho informovali o dopisu náměstka Urbáška, v němž sděluje, že realizace oprav kanalizace zařadil odbor investic do návrhu rozpočtu města Olomouce
na rok 2016 a že se náměstek osobně zasadí za to, aby byl požadavel KMČ na tyto opravy
radou i zastupitelstvem schválen a v roce 2016 realizován. Pan Tuška dále upozornil na strom
v ústí ulice Luční, který obtěžuje obyvatele této lokality. Člen KMČ Ing. Aleš Opletal ho informoval, že ořez stromu je naplánován na neděli 18. 10. 2015. (V následujících dnech byla
předsedkyně KMČ zpravena, že ořez musí být kvůli nemoci ve firmě, která bude strom ořezávat, o týden odložen.) Dále pan Tuška poukázal na nepořádek na konci Luční ulice.
V trávníku se nachází černá skládka, za ohybem cesty jsou zbytky stavebního materiálu, který
brání v cestě na dále ležící pozemky. KMČ zjistí vlastnictví těchto pozemků, případně sjedná
nápravu ve spolupráci s TSMO a MP.
Ad 4: KMČ obdržela z MMOl návrh komunitního plánu sociálních služeb s žádostí o připomínky. Členové se shodli na tom, že připomínky k dodanému textu nemají.

Ad 5: V příštím roce by se měly opravovat plynovody a plynovodní přípojky v ulicích Veverkova, Kampelíkova, Hildebrandova. Poté KMČ hodlá opravit také chodníky v těchto ulicích.
Členové KMČ se rozhodli, že se pokusí zjistit, jestli nejsou v plánu také opravy dalších inženýrských sítí (elektřina, voda), aby nedošlo k tomu, že nové chodníky budou záhy opět rozkopány.
Ad 6: Na základě informací z odboru vnějších vztahů MMOl se KMČ na začátku roku obrátí
na zmíněný odbor s žádostí o prostředky, které nevyčerpala v roce 2015, aby mohly být opraveny chodníky v ulicích Veverkova a Na Zákopě. V letošním roce už se prostředky dočerpat
nemohou.
Ad 7: Členové se shodli, že nemají přípomínky k návrhu města na pacht části pozemku ve
školní zahradě.
Ad 8: MMOl připravuje i v příštím roce sběrové soboty. V každé městské části bude sobota
probíhat jen jedenkrát za rok. V předchozích letech probíhaly sběrové soboty vždy ve dvou
termínech – na jaře a na podzim, kontejner byl jednou přistaven v ulici Sladovní, podruhé
v ulici Veverkově. Členové KMČ se shodli na podzimním termínu s tím, že v roce 2016 bude
kontejner přistaven v ulici Sladovní, v roce 2017 v ulici Veverkově.
Ad 9: Členové KMČ se dohodli, že zařadí opravu části Lindnerovy ulice do investic pro rok
2017. Současně vyjádřili nespokojenost s tím, že soukromý investor chce od města odkoupit
pozemek hřiště na konci Lindnerovy ulice pro výstavbu bytového domu. Důvody nesouhlasu
sdělili majetkoprávnímu odboru MMOL. Obdrželi také dotaz od studenta hejčínského gymnázia Marka Chovance, jak bude s hřištěm naloženo. Student v dopise tlumočil názor dalších
mladých lidí z Pavloviček a blízkého okolí, kteří mají za to, že hřiště je jediný prostor v této
části města, kde může mládež sportovat, a vyjádřil prosbu, aby se KMČ zasadila o rekonstrukci hřiště. Také na internetu založil petici za zachování tohoto prostoru a jeho opravu
(http://www.petice24.com/zachovani_a_rekonstrukci_hit_v_olomouci_pavlovikach).
Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, upozornění či dohledu. Ze strany KMČ nebyly žádné požadavky.

Schůze ukončena v 18.35 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

