Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 11. 4. 2016 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 14. 3. 2016
2. Petice za zachování hřiště v Lindnerově ulici
3. Opravy chodníků
4. Oprava kanalizace v Luční ulici
5. Vývěsky KMČ
6. Odpadkové koše
7. Různé
Ad 2: Členové KMČ vytvořili petiční výbor a sestavili Petici za zachování a rekonstrukci
hřiště v Lindnerově ulici v Olomouci Pavlovičkách. Každý člen shání podpisy v okolí
svého bydliště. Jednání KMČ navštívila opět paní Kateřina Mutinová, která nabídla pomoc při
shánění podpisů. Občané mohou petici podepsat také na adrese každého z členů petičního
výboru. Předsedkyně KMČ informovala, že podporu petici poskytlo také vedení Základní
školy Gorkého. Podpisy pod petici se budou shánět do pondělí 25. dubna, poté ji petiční výbor
doručí Radě města Olomouce.
Ad 3: Na odboru dopravy KMČ objednala u TSMO opravy chodníků v ulicích Na Zákopě č.
9–13, Hildebrandova (315 116 Kč). Z dalších peněz uvolněných odborem dopravy navrhla
Radě města Olomouce financovat opravu ulice Veverkovy č. 3. Opravy se uskuteční po
ukončení rekonstrukce plynovodních přípojek. Ty proběhnou v těchto termínech:
Hildebrandova 16.–20. 5.
Kampelíkova 23.–27. 5.
Veverkova 30. 5.–10. 6.
Ad 4: Opravu kanalizace v Luční ulici v letošním roce potvrdil ing. Šnajdr z odboru investic
s tím, že cca na konci května bude jasný její termín.
Ad 5: Přemístění vývěsek KMČ k autobusovým zastávkám provede firma Alpha Global
Corporation, která nabídla nižší cenu než TSMO. Bc. Horňáková z OVVI vystaví firmě
objednávku, vlastní práce proběhnou na konci dubna.
Ad 6: V Pavlovičkách je málo odpadkových košů i košů na psí exkrementy. Předsedkyně
KMČ zjistí na TSMO, zda by bylo možné umístit v Pavlovičkách více košů.
Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu. Ze strany KMČ nebyly žádné požadavky.
Schůze ukončena v 18.10 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

PETICE
podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

ZACHOVÁNÍ A REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ
V LINDNEROVĚ ULICI V OLOMOUCI PAVLOVIČKÁCH
Rada města Olomouce
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č. p. 583
779 11 Olomouc
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 nesouhlasné 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 školy 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 využívat 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 důstojný prostor pro rekreaci, odpočinek nebo sportovní vyžití.
To stvrzujeme svým podpisem.
Petiční výbor:
Členové KMČ č. 19 Olomouc Pavlovičky:
PhDr. Zita Chalupová, Lindnerova 93/13, 779 00 Olomouc
Ing. Aleš Opletal, Kampelíkova 69/8, 779 00 Olomouc
Jarmila Přerovská, Na Zákopě 396/3, 779 00 Olomouc
Dušan Čáslava, Hildebrandova 116/1, 779 00 Olomouc
Zdeněk Smyčka, Chválkovická 475/24a, 779 00 Olomouc
Adresa pro doručování: PhDr. Zita Chalupová, Lindnerova 13, 779 00 Olomouc

