
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 10. 10. 2016 konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 16.10 

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 12. 9. 2016  

2. Pěšina od ZŠ Gorkého na Chválkovickou ulici 

3. Hřiště v Lindnerově ulici 

4. Opravy chodníků 

5. Chodník v Hildebrandově ulici 

6. Tříděný odpad, popelnice na kovy 

7. Oprava chodníku v Čadově ulici 

8. Sběrová sobota v roce 2017 

9. Blahopřání k narozeninám starším občanům Pavloviček 

10. Socha u zastávky Na Pile 

11. Hranice KMČ 

12. Požadavky na TSMO 

13. Různé 

 

Ad 2: KMČ tentokrát jednala dříve, protože se sešla už v 15 hodin k místnímu šetření ohledně 

možností opravy pěšiny vedoucí od ZŠ Gorkého do ulice Chválkovické. Přítomni byli kromě 

členů KMČ též Bc. Daniela Horňáková z odboru vnějších vztahů a informací, Jaroslav Šulc 

z odboru správy městských komunikací a MHD a Ing. František Kocourek z odboru 

majetkoprávního. KMČ bude informována o možnostech a cenách, na základě těchto 

informací se pak rozhodne, jak se bude dále postupovat. Po jednání obdržela KMČ zprávu od 

Bc. Horňákové s prvním stanoviskem odboru životního prostředí: 

 

S Ing. Steigerovou provedeme místní šetření a dám Vám vědět, zda je kácení nebo ořez 

stromů reálné v této ploše, a pokud ano, tak do jaké míry. Ovšem travnatý chodník, 

který by měl být správně vybudovaný jako štěrkový travní povrch - aby se 

nerozbahňoval při sebemenších srážkách - nejsem pro KMČ oprávněna zařídit - tyto 

stavební úpravy na našem oddělení ani OŽP nerealizujeme. 

Pokud by zde došlo "jen" k urovnání terénu a zatravnění, tak se nám první rok možná i 

déle školáci nebo jen procházející se veřejnost na této ploše minimálně umaže bahnem 

(pokud v něm nezanechají i obuv) a to nemluvím o tom, jak by takový travnatý povrch 

po vydupávání vypadal - jen bláto, a ne cílená travnatá pěšina. 

Pokud by zde chtěla KMČ vybudovat štěrkovou travní cestu (pozor nejedná se o 

vysypání stávající vegetační plochy makadamem!!!), pak požaduji součinnost s 

odborem, který tuto stavbu bude připravovat, abychom eliminovali zásahy do kořenové 

zóny stávajících dřevin. 

Ing. Jitka Štěpánková 

 

Ad 3: KMČ navrhla do plánu investic na rok 2017 pořízení projektové dokumentace k opravě 

hřiště v Lindnerově ulici. Než bude vypracována a než se hřiště začne skutečně opravovat, 

rozhodli se členové KMČ, že zaplatí ze své provozní kapitoly TSMO častější sečení trávy na 

hřišti, pokusí se s odborem životního prostředí dohodnout částečné vymýcení náletových 

dřevin a s dalším příslušným odborem osazení okolí hřiště lavičkami. 



Ad 4: Chodníky v ulici Na zákopě 11–13, Hildebrandova 2, Hildebrandova 1–7 a Veverkova 

3 jsou opravené. Ve čtvrtek 13. 10. je KMČ převzala od Vladimíra Čecha z TSMO.  

 

Ad 5: Chodník v Hildebrandově ulici je celý opravený. Ohledně problematické části, kde 

přerůstá vegetace z přilehlé zahrady, lampa se ukrývá v koruně ořechu, plot hrozí zhroucením 

a množství spadaného listí ucpává kanál, bude KMČ vzhledem k tomu, že s majitelkou dané 

zahrady se nelze domluvit, nedodržela termín opravy plotu 16. 9., požadovat v souladu 

s Občanským zákoníkem úpravu vegetace, aby bylo možné chodník používat. 

Citace z Občanského zákoníku: 

 

§ 1016 

(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního 

pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. 

(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused 

šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu 

přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem 

na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví 

získá. 

(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným 

způsobem bez dalších omezení. 

 

Ad 6: Občané mají zájem o kontejner na kovy, který by byl umístěn na stanovištích tříděného 

odpadu. Mgr. Petr Swaczyna z odboru životního prostředí přislíbil jeden takový kontejner na 

příští rok. Členové KMČ se shodli, že by mohl být umístěn na stanovišti v Gorkého ulici, tedy 

zhruba ve středu Pavloviček. 

Občané také mají zájem o to, aby vzniklo další stanoviště tříděného odpadu – v Luční ulici. 

Předsedkyně KMČ zjistí, jaké jsou možnosti. Ing. Opletal zjistí, jestli by bylo možné odkoupit 

kousek pozemku od soukromého vlastníka v případě vybudování nového stanoviště. 

 

Ad 7: Proběhla schůzka předsedkyně KMČ a zástupců majetkoprávního odboru ohledně 

opravy chodníku v Čadově ulici. Chodník bude zúžen, trávník kolem stromů zvětšen, stromy 

sanovány. Zatím je vše ve stadiu projektové dokumentace. 

 

Ad 8: Ing. Karel Dreiseitl z odboru životního prostředí obeslal všechny KMČ s návrhem 

termínů a stanovišť sběrových sobot v roce 2017. Pro Pavlovičky je navržen termín podzimní, 

21. října 2017 v ulici Veverkově. KMČ se v loňském roce rozhodla pro podzimní termín i toto 

stanoviště. Ovšem současné plánování sběrových sobot nebylo koordinováno s ostatními 

KMČ, tudíž ve stejném termínu bude probíhat i sběrová sobota ve Chválkovicích na stanovišti 

roh Selského náměstí a ulice Na Zákopě. Tento souběh nepovažuje KMČ za vhodný (e-

mailová komunikace předsedů KMČ potvrzuje, že Pavlovičky nejsou jediná čtvrť, která takto 

uvažuje), ale vzhledem k tomu, že vyjádření požaduje Ing. Dreiseitl už 19. 10., členové 

rozhodli, že termín i stanoviště potvrdí, nicméně pro další roky budou při plánování 

požadovat koordinovaný postup, aby k takovým souběhům nedocházelo.  

 

Ad 9: Předsedkyně KMČ převzala na odboru školství blahopřání a dárky pro starší občany 

Pavloviček k jejich životním jubileím. Členové KMČ budou při těchto příležitostech občany 

navštěvovat a předávat jim gratulaci od MmOl. 

 

Ad 10: Ve věci opravy sochy P. Marie u zastávky Na Pile obdržela KMČ od Bc. Horňákové 

tuto zprávu:  



Socha je ve vlastnictví statutárního města Olomouce, jedná se o památku zapsanou ve 

státním seznamu kulturních nemovitých památek, takže ji nelze jen "trochu" opravit, 

ale bude se jednat o celkové restaurování, které musí provádět restaurátor s licencí 

Ministerstva kultury a na základě závazného stanoviska k restaurování. 

Bylo by vhodné ji zařadit do plánu oprav, ale jedná se o velkou akci (těžko odhadnout 

bez zpracovaného rest. záměru, ale nejméně 700 tis. Kč i více), kterou odbor 

majetkoprávní není schopen již zařadit do plánu na rok 2017. Není to připraveno a 

odbor investic pravděpodobně již nebude chtít tyto akce údržby administrovat a 

zajišťovat. 

(Jen pro informaci: pro rok 2017 žádáme o velkou částku na restaurování sochy P. 

Marie Immaculaty na ul. Brněnská - je v horším stavu - a doufáme, že po získání financí 

bude akci zajišťovat odbor investic. OMAJ bude z kapacitních důvodů zajišťovat 

většinou drobné opravy památek). 

Pokud by KMČ měla zájem, mohla by věc trošku "rozpohybovat" tím, že by v příštím 

roce ze "svých" provozních peněz zafinancovala zpracování restaurátorského záměru 

(prý by to bylo tak kolem 10 tisíc) a OMAJ by pak na jeho základě zkusil opravu 

nárokovat v rozpočtu na rok 2018. Zadání toho záměru a výběr zpracovatele by provedl 

OMAJ. 

 

Členové KMČ se dohodli, že pokud budou mít v provozní kapitole dostatek peněz, požádají o 

zpracování restaurátorského záměru.  

 

Ad 11: 5. 10. proběhla schůzka předsedů KMČ se zástupci MmOl ohledně nových hranic 

KMČ. Hranice území, které spravuje KMČ Pavlovičky (nejedná se o katastrální území!) jsou 

v návrhu logičtější, takže členové KMČ neměli připomínky. Nový návrh by měl po schválení 

Radou města platit od 1. 1. 2017.  

 

Ad 12: Předsedkyně se opět obrátí na TSMO s požadavkem na vyčištění chodníku 

v Lindnerově ulici (dosud nebylo vyhověno) a také v Pavlovické ulici naproti OP Bělidla, kde 

je chodník také prorostlý trávou. 

 

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 18.15 hod.      Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.      předsedkyně KMČ Pavlovičky 


