Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 12. 9. 2016 konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila
Přerovská, Zdeněk Smyčka
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 8. 8. 2016
2. Členství v KMČ
3. Přerůstání vegetace v Hildebrandově ulici
4. Opravy chodníků
5. Požadavky KMČ na TSMO
6. Socha u zastávky Na Pile
7. Pěšina z Chválkovické ulice ke škole v Gorkého ulici
8. Změna názvu zastávky Chválkovická - Epava
9. Investice 2017
10. Prodej hřiště v Lindnerově ulici
11. Blahopřání k narozeninám starším občanům Pavloviček
12. Oprava kanalizace v Luční ulici
13. Různé
Ad 2: Rada města Olomouce jmenovala k 9. 8. 2016 Kateřinu Mutinovou členkou KMČ č. 19
Pavlovičky. Nahradí tak Josefa Opletala, který na tuto funkci rezignoval k 30. 6. 2016.
Ad 3: Ve věci přerůstání vegetace ze soukromého pozemku do chodníku v Hildebrandově
ulici informoval Jaroslav Šulc z odboru správy městských komunikací a MHD MmOl, že
proběhlo jednání s majitelkou soukromého pozemku, která se zavázala, že do 16. 9. opraví
plot a postará se o vegetaci, aby mohl být opraven chodník.
Ad 4: Již v dubnu KMČ objednala opravy chodníků v Hildebrandově ulici 1-7 a od č. 2 po
ulici Veverkovu, v ulici Na Zákopě od č. 9 po č. 13. Opravy zatím nejsou provedeny. Po
jednání se členové KMČ prostřednictvím e-mailu dohodli, že nechají opravit za finance, které
mají pro letošní rok k dispozici, ještě chodník ve Veverkově ulici u č. 3 v ceně 107 595 Kč.
Následně Vladimír Čech z TSMO informoval, že v dubnu objednané chodníky se už začínají
opravovat.
Ad 5: Požadavky KMČ na TSMO zatím nebyly oslyšeny. Jde o sečení trávy v ulici Na
Zákopě u č. 1 a naproti, úprava povrchu cesty v ulici Za mlýnem, umístění kontejnerů na kovy
na stanovištích tříděného odpadu. Členové KMČ dále požadují, aby byly posekány veškeré
travnaté plochy v Pavlovičkách a upraveny všechny živé ploty, jejichž přerůstající větve
znemožňují například uvidět automobil při přecházení Pavlovické a Chválkovické ulice, úklid
dětského hřiště v Kampelíkově ulici a vyčištění chodníku v Lindnerově ulici, kde prorůstá
tráva a chodník se postupně stává nepoužitelný. Předsedkyně KMČ předá požadavky na
TSMO.
Ad 6: Na KMČ se obrátila občanka Chválkovic s tím, že socha, která stojí u autobusové
zastávky Na Pile, začíná být vlivem počasí a možná i vandalismu ve špatném stavu. Členové
se shodli na tom, že by se této jediné památce v Pavlovičkách měla věnovat pozornost. Pokusí
se zajistit, aby byla socha opravena a opatřena stříškou, která by ji chránila.

Ad 7: Pěšina, která vede z Pavlovické ulice („u Vyroubalů“, naproti ulice Železniční) ke škole
v Gorkého ulici, je v majetku města. Členové KMČ se shodli na tom, že by měla být
upravena, aby ji mohli využívat například děti k cestě do školy nebo občané k procházkám.
Bc. Horňáková z odboru vnějších vztahů a informací navrhla, aby se provedlo místní šetření
za účasti pracovníků MmOl, kteří by odhadli náklady na úpravu. S tím členové KMČ vyjádřili
souhlas, podle toho, kolik by úprava stála, pak rozhodnou o dalším postupu.
Ad 8: Martina Nováková z MmOl se obrátila na KMČ s tím, že by bylo kvůli délce vhodné
změnit název autobusové zastávky Chválkovická – Epava. Navržený název je Chválkovická.
S tím členové KMČ nesouhlasí, mají za to, že název je příliš obecný, protože Chválkoviká
ulice je dlouhá a název nespecifikuje, kde autobus vlastně zastaví. Navrhují název Epava nebo
Mikšovský (podle firmy, která kdysi v blízkosti sídlila). Předsedkyně KMČ předá návrh
DPMO.
Ad 9: Do plánu investic na rok 2017 KMČ zařadila opět opravu kanalizace v Luční ulici, mezi
akce k přípravě pak opravu části Lindnerovy ulice od ulice Gorkého k poli a rekonstrukci
hřiště v Lindnerově ulici.
Ad 10: KMČ obdržela od MmOl informaci, že nebylo vyhověno žádosti o prodej části hřiště
v Lindnerově ulici lidem, kteří vedle hřiště bydlí, kvůli přístupu do zahrady. Zmíněná část jim
bude pronajímána.
Ad 11: Někdejší členka KMČ paní Vyroubalová dosud navštěvovala starší občany Pavloviček
u příležitosti jejich životních jubileí a předávala jim pozornost od města. Nyní už tuto činnost
nemůže dále vykonávat. Členové KMČ se dohodli, že ve spolupráci s magistrátem budou
občany střídavě navštěvovat sami. Předsedkyně KMČ vše dohodne s příslušným odborem
MmOl.
Ad 12: Jednání navštívila obyvatelka Luční ulice paní Jahodová, která je pobouřena tím, že se
oprava kanalizace v Luční ulici opět odložila na příští rok. Členové KMČ její rozezlení
chápou, pokusí se v této věci znovu oslovit náměstka primátora Pavla Urbáška, který loni
přislíbil, že se za opravu zasadí.
Ad 13: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu. Ze strany KMČ nebyly žádné požadavky.

Schůze ukončena v 18.20 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

