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Vážení členové Rady města Olomouce.  

V Lindnerově ulici v Olomouci Pavlovičkách se nachází hřiště, které ještě před několika 

lety sloužilo malé kopané. Nyní však zarůstá travou, fotbalové branky byly odstraněny a celý 

prostor působí dojmem, že byl vystaven záměrnému chátrání, aby se mohl následně výhodně 

prodat soukromému investorovi. V září loňského roku dala KMČ č. 19 Pavlovičky nesouhlas-

né stanovisko k záměru města prodat pozemek hřiště k výstavbě bytového domu. Taková 

stavba by zásadně narušila životní prostředí v Pavlovičkách, které jsou spolu s Chválkovicemi 

dopravou velmi obtěžované čtvrti. Navíc by se musely vykácet vzrostlé stromy obklopující 

hřiště, které současně působí jako odhlučnění od nedaleké železniční trati směrem na 

Šternberk. U bytového domu by zřejmě bylo vybudováno i parkoviště a automobily nových 

rezidentů by zahustily již tak hustou dopravu, která by neprospěla ani dětem, které tudy chodí 

denně do školy. Navíc podobný prostor, kde si mohou hrát děti a posedět dospělí, je až 

v Kampelíkově ulici, tedy za velmi rušnou Chválkovickou ulicí. 

I z těchto důvodů zachování a rekonstrukci hřiště podporuje také vedení Základní školy 

Gorkého, která se nachází naproti hřiště. Nesouhlasí s tím, aby se zvýšil počet aut v okolí ško-

ly a aby byly vykáceny stromy, čímž by se životní prostředí v Pavlovičkách ještě zhoršilo. 

Pro KMČ č. 19 Pavlovičky je rekonstrukce hřiště jednou z priorit, kterou hodlá navrhnout 

do plánu investic města Olomouce v roce 2017. Je to potřebná rekreační zóna, kterou i nyní, 

byť není v dobrém stavu, využívají místní obyvatelé k procházkám, hrají si zde děti, maminky 

vozí v přilehlé aleji kočárky. V případě rekonstrukce KMČ č. 19 Pavlovičky navíc hodlá vyu-

žívat hřiště i k různým společenským akcím, například dětským dnům či sportovním kláním. 

Apelujeme tímto na vás, členové Rady města Olomouce, abyste se zasadili za to, že hřiště 

nebude prodáno, naopak bude rekonstruováno, aby i občané Pavloviček měli v dosahu důstoj-

ný prostor pro rekreaci, odpočinek nebo sportovní vyžití. 

              To stvrzujeme svým podpisem. 
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