Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 13. 6. 2016 konané v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.
Přítomni: Zita Chalupová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka, omluven
Dušan Čáslava
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 9. 5. 2016
2. Vývěsky KMČ Pavlovičky
3. Petice za zachování hřiště v Lindnerově ulici
4. Dopis náměstku primátora Jakubcovi ohledně provozu na křižovatce Na pile
5. Členství v KMČ
6. Gorkého ulice – díry ve vozovce a přerůstající túje
7. Třídění odpadů
8. Oprava kanalizace v Luční ulici
9. Sečení a stříhání živých plotů v Pavlovičkách
10. Různé
Ad 2: Obě vývěsky KMČ Pavlovičky jsou již přemístěny, jedna je u autobusové zastávky Na
pile ve směru do centra, druhá u autobusové zastávky Chválkovická Epava také ve směru do
centra.
Ad 3: Náměstek primátora Filip Žáček odpověděl na Petici za zachování a rekonstrukci
hřiště v Lindnerově ulici v Olomouci Pavlovičkách, pod kterou se podařilo získat 522
podpisů a kterou předali zástupci KMČ v pondělí 2. 5. 2016 náměstkům Žáčkovi a
Šnevajsovi. Náměstkova odpověď se nachází ve vývěsce.
Ad 4: Náměstek primátora Aleš Jakubec odpověděl na dopis, který mu členové KMČ
Pavlovičky spolu s KMČ Chválkovice předali v březnu 2016. Dopis KMČ Pavlovičky a
Chválkovice i náměstkova odpověď se nacházejí ve vývěsce.
Ad 5: Člen KMČ Ing. Josef Opletal rezignoval na své členství v KMČ. Ostatní členové
navrhnou Radě města Olomouce, aby se místo něho stala členkou obyvatelka Pavloviček
RNDr. Kateřina Mutinová. O rozhodnutí rady budeme informovat prostřednictvím vývěsek
KMČ.
Ad 6: Jaroslav Šulc z odboru správy městských komunikací a MHD informoval, že výtluky
v Gorkého ulici byly zařazeny seznamu červnových oprav. Ohledně přerostlých tújí zatím
odbor životního prostředí neposkytl žádné informace.
Ad 7: KMČ obdržela z odboru životního prostředí dotazníky a informační letáky k projektu
třídění odpadů – umístění 240l nádob na plasty a papír přímo v rodinných domcích. Do 10. 7.
budou členové KMČ kontaktovat jednotlivé domácnosti ohledně vyplnění dotazníků a
seznámí je s projektem. Kdo nebude zastižen doma, najde leták i dotazník ve schránce.
Prosíme o vyplnění a předání dotazníku některému z členů KMČ (Zita Chalupová,
Lindnerova 13, Aleš Opletal, Kampelíkova 8, Jarmila Přerovská, Na Zákopě 3, Dušan
Čáslava, Hildebrandova 1, Zdeněk Smyčka, Chválkovická 24a). Leták i dotazník jsou
umístěny ve vývěskách a jako příloha zápisu na webových stránkách města.

Ad 8: Ing. Václav Šnajdr z odboru investic dosud nepotvrdil přesný termín letošní plánované
rekonstrukce kanalizace v Luční ulici.
Ad 9: Zatravněné plochy (zejména hřiště v Lindnerově ulici) a živé ploty (Pavlovická,
Chválkovická, Lindnerova) akutně potřebují údržbu. Předsedkyně KMČ bude kontaktovat
TSMO, aby práce co nejdříve provedly.
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 18.10 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

