
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 9. 5. 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 11. 4. 2016 

2. Petice za zachování hřiště v Lindnerově ulici 

3. Spolupráce s Internetovou poradnou 

4. Jednání o východní tangentě 

5. Informace ze setkání předsedů KMČ s vedením města 

6. Členství v KMČ 

7. Třídění odpadů 

8. Konzumace alkoholu na veřejných místech 

9. Dotazník České pošty 

10. Vývěsky KMČ 

11. Túje u školy v Gorkého ulici 

12. Různé  

 

Ad 2: Petici za zachování a rekonstrukci hřiště v Lindnerově ulici v Olomouci 

Pavlovičkách, pod kterou se podařilo získat 522 podpisů, předali zástupci KMČ v pondělí 2. 

5. 2016 náměstkům olomouckého primátora Filipu Žáčkovi a Ladislavu Šnevajsovi. Přítomen 

byl také fotograf z Deníku Jiří Kopáč. V tomto médiu se následně objevila zpráva o předání 

petice, stejně jako v Českém rozhlase Olomouc. Oba náměstci projevili vstřícný přístup a 

přislíbili, že na mínění občanů vyjádřené v petici budou představitelé města brát ohled při 

rozhodování o případném prodeji pozemku hřiště. Rada města Olomouce coby adresát petice 

má ze zákona povinnost do 30 dnů petičnímu výboru odpovědět. Tento termín vyprší 31. 

května 2016. 

   

Ad 3: Jednání KMČ navštívili zástupci neziskové společnosti Internetová poradna Nela 

Kadlecová a Michal Sirka. Informovali členy KMČ o svých aktivitách a spolupráci s městem 

Olomoucí i Olomouckým krajem. Pomoc poskytují zejména lidem v nouzi, v dluhové pasti, 

v situaci, která vyžaduje právní pomoc apod. Spolupráce s KMČ bude spočívat ve vyvěšení 

letáčku s informacemi o službách poskytovaných Internetovou poradnou a kontaktech na její 

pracovníky ve vývěskách KMČ a na webu města Olomouce (jako příloha zápisu KMČ). 

 

Ad 4: Člen KMČ Ing. Aleš Opletal se 28. 4. zúčastnil jednání o východní tangentě 

s primátorem Antonínem Staňkem, senátorem Martinem Tesaříkem a zástupci komisí 

dotčených městských částí. Výsledky jednání: přetrvávají problémy s trasou, KMČ 

Chválkovice i KMČ Pavlovičky zásadně nesouhlasí s uzavřením silnice z Chválkovic na Sv. 

Kopeček. Pokud by došlo k realizaci tohoto projektu, KMČ Pavlovičky se bude 

zasazovat o to, aby byl dodržen územní plán a nároží na křižovatce u hospody Na Pile 

nebylo zastavěno budovami komplexu Bělidla. Tím pádem by zůstal zachován prostor 

pro pěší i cyklisty. 

 

Ad 5: Předsedkyně KMČ se 25. 4. zúčastnila setkání předsedů KMČ se zástupci města. 

Seznámila členy KMČ s jednotlivými body jednání: protialkoholní vyhláška, projekt třídění 

odpadů, sběrové soboty a sběrné dvory, organizační změny na MmOl, neaktivní členové 

KMČ. 



 

Ad 6: Primátor vyzval předsedy KMČ, aby zvážili, zda by v KMČ měli setrvat členové, kteří 

se neúčastní jednání ani nejsou jinak aktivní. Předsedkyně KMČ bude kontaktovat Ing. Josefa 

Opletala ohledně jeho neúčasti na jednáních KMČ, případně doporučí městu, aby vybralo 

jiného člena KMČ. 

 

Ad 7: V loňském roce zahájily TSMO pilotní projekt třídění odpadů v Černovíře a na Sv. 

Kopečku. Novum spočívalo v tom, že každý rodinný domek dostal své 240litrové kontejnery 

na plasty a papír. Zkušenosti byly dobré, proto nyní projekt postoupí do další fáze a KMČ 

budou s TSMO spolupracovat při seznamování občanů s projektem. Členové KMČ se shodli 

na pomoci s představením projektu občanům Pavloviček. TSMO upouštějí od sběrových 

sobot; jednak dochází k vykrádání kontejnerů, jednak je to služba velmi nákladná, lidé by 

měli spíše využívat sběrových dvorů. Členové KMČ se shodli na tom, že sběrové soboty by 

byly vhodnější, zejména pro starší lidi nebo občany bez automobilu. 

 

Ad 8: V souvislosti s vyhláškou o zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech navrhne 

KMČ tyto lokality: okolí školy v Gorkého ulici, okolí hřiště v Kampelíkově ulici, okolí hřiště 

v Lindnerově ulici, parkoviště u supermarketu Lidl ve Sladovní ulici. 

 

Ad 9: KMČ odpověděla na otázky České pošty ohledně služeb, které tato instituce poskytuje 

veřejnosti. Zásadní výstup je, že pošta v Pavlovické ulici by měla být zachována se stávající 

otevírací dobou a že je nutné České poště ukládat povinnost poskytovat své základní služby, a 

nespoléhat se na to, že některé z nich může nabídnout trh.  

 

Ad 10: MmOl objednal u firmy Alpha Global přemístění vývěsek KMČ. Vývěska u Epavy už 

je přemístěna, podle informací stavebníka bude vývěska u hospody Na Pile přemístěna 

v nejbližších dnech. 

 

Ad 11: Túje, které lemují ulici Gorkého v těsné blízkosti ZŠ, zasahují větvemi příliš do 

vozovky. V těchto místech ulice navíc chybí chodník a povrch vozovky je značně poškozený. 

Auta kličkují, děti, které chodí do a ze školy, uhýbají větvím. Je to pro ně nebezpečná situace. 

Předsedkyně objedná ořezání větví. 

 

Ad 12: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu. Ze strany KMČ nebyly žádné požadavky.  

 

 

Schůze ukončena v 18.40 hod.                                                               Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.                                                            předsedkyně KMČ Pavlovičky 


