
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 11. 7. 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 13. 6. 2016 

2. Hřiště v Lindnerově ulici 

3. Členství v KMČ 

4. Díry ve vozovce a přerůstající túje v Gorkého ulici, živé ploty, sečení trávy 

5. Třídění odpadů v domácnostech 

6. Oprava kanalizace v Luční ulici, obnovení polní cesty v Pavlovičkách, vozovka v Luční ulici 

7. Přerůstání vegetace v Hildebrandově ulici 

8. Kovošrot Kiwek 

9. Různé  

 

Ad 2: KMČ obdržela dopis od Mgr. Křížkové, vedoucí majetkoprávního odboru MmOl, s výsledkem 

jednání olomouckého zastupitelstva o prodeji hřiště v Lindnerově ulici. Pozemek hřiště nebude prodán 

ani jednomu z žadatelů. KMČ nyní bude usilovat o jeho rekonstrukci. Dopis je umístěn ve vývěskách 

KMČ. 

 

Ad 3: Člen KMČ Ing. Josef Opletal rezignoval na své členství v KMČ. KMČ navrhla za členku obyvatelku 

Pavloviček RNDr. Kateřinu Mutinovou. Rada města o jejím jmenování rozhodovala na červencovém 

zasedání, KMČ dosud nebyla o výsledku informována. 

 

Ad 4: Výtluky v Gorkého ulici již byly opraveny. Stejně tak byly upraveny živé ploty, trávníky a posečeno 

hřiště v Lindnerově ulici. Ohledně tújí v Gorkého ulici nedaleko školy obdržela KMČ informaci, že budou 

ořezány během prázdninových měsíců. Předsedkyně KMČ vznesla na TSMO požadavek, aby byly túje 

udržovány zejména během školního roku, protože přerůstající větve obtěžují školáky a nutí je chodit 

středem silnice – v tomto úseku Gorkého ulice není chodník. 

 

Ad 5: Členové KMČ roznesli po rodinných domech v Pavlovičkách informační letáky a dotazníky týkající 

se projektu třídění papíru a plastů přímo v domácnostech. Odezva ze strany občanů je dobrá, zatím má o 

kontejnery zájem cca 50 domácností. Vzhledem k tomu, že jsou lidé na dovolených, se KMČ po dohodě 

s Mgr. Swaczynou z odboru životního prostředí MmOl rozhodla prodloužit termín pro přihlášení se do 

projektu.  

OBČANÉ SE MOHOU ZAPOJT DO PROJEKTU TŘÍDĚNÍ PŘÍMO V DOMÁCNOSTECH DO 31. 

ČERVENCE – BUĎ FORMOU VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU (KE STAŽENÍ NA WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH MĚSTA U KMČ PAVLOVIČKY JAKO PŘÍLOHA ČERVNOVÉHO ZÁPISU), 

NEBO ODESLÁNÍM MAILU NA ADRESU chzita@quick.cz. 

 

Ad 6: Jednání KMČ navštívil pan Tuška z Luční ulice. Zatím nejsou nové informace ohledně rekonstrukce 

kanalizace v této ulici. Pan Tuška také navrhl, aby se obnovila polní cesta z Pavlovické ulice (u Vyroubalů) 

ke škole v Gorkého ulici. Přinesl také katastrální mapu, podle níž by pozemky pod cestou měly patřit 

městu. Předsedkyně KMČ tuto informaci ověří – pokud se potvrdí, bude KMČ usilovat o obnovení cesty, 

jak k procházkám pro pěší, tak pro cyklisty nebo pro děti na cestu do školy. Pan Tuška také požaduje, aby 

byla část cesty na konci Luční ulice, kde byl postaven nový dům, uvedena do původního stavu, tedy aby 

sahala až k poli. 

 

Ad 7: Členové KMČ Dušan Čáslava a Jarmila Přerovská poukázali na havarijní stav vegetace přerůstající 

ze zahrady na pravé straně ústí Hildebrandovy ulice. Dle nového občanského zákoníku by mělo být možné 

větve přesahující na cizí pozemek ořezat. Předsedkyně KMČ bude s tímto požadavkem kontaktovat 

TSMO. 
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Ad 8: Titíž členové rovněž informovali, že nový kovošrot Kiwek bude přes všechny protesty obyvatel 

postaven. Předsedkyně KMČ osloví v této věci příslušný odbor MmOl s dotazem, zda názory občanů na 

životní prostředí, v němž musejí žít, nejsou pro město podstatné. 

 

Ad 9: 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.                                                               Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.                                                            předsedkyně KMČ Pavlovičky 


