Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 6. 2. 2017 konaného v ZŠ Gorkého 39 v 17.00 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 2. 1. 2017
2. Beseda se senátorem Lumírem Kantorem
3. Restaurátorský plán sochy na zastávce Na Pile
4. Areál U Mlýna na rohu ulic Chválkovické a Luční
5. Pěšina od ZŠ Gorkého na Chválkovickou ulici a hřiště v Lindnerově ulici
6. Oprava chodníku v Čadově ulici
7. Rekonstrukce kanalizace v Luční ulici
8. Přechod přes silnici u Epavy
9. Houpačka na hřišti v Kampelíkově ulici
10. Spoty o KMČ v TV Morava
11. Mapy s příslušností ulic k jednotlivým KMČ
12. Peníze KMČ v roce 2017
13. Akce Ukliďme Česko
14. Chválkovický Hlasatel
15. Různé
Ad 2: Únorové jednání KMČ č. 19 Pavlovičky navštívil senátor Lumír Kantor. Členové KMČ
se rozhodli pojmout je jako besedu, na kterou prostřednictvím webových stránek města,
vývěsek a pozvánek, jež roznesli do schránek, pozvali širokou pavlovickou veřejnost. Jednání
se proto konalo už v 17 hodin ve třídě na ZŠ Gorkého 39. Besedu navštívilo cca 20 lidí.
Senátor nejdříve vysvětlil, jak se k politice dostal, hovořil také o své profesi – je primář
novorozeneckého oddělení FN Olomouc. KMČ i občany nejvíce zajímalo, jak může ze své
pozice senátora pomoci lidem, kteří ho zvolili. Hovořilo se zejména o východní tangentě a o
areálu U Mlýna, který má vyrůst na rohu ulic Chválkovické a Luční. Senátor přislíbil, že se
bude dle svých možností zasazovat za rozumná řešení.
Ad 3: Ve věci restaurování sochy P. Marie u autobusové zastávky Na Pile obdržela KMČ toto
sdělení:
Pan Werkmann by provedl vyhotovení restaurátorského záměru, cena by byla cca 10
000 + DPH, takže kolem 12 000 Kč. Pokud souhlasíte s provedením (i s tím rizikem, že
samotné restaurátorské práce určitě neproběhnou letos a s největší pravděpodobností
ani v r. 2018), vystavíme panu Werkmannovi objednávku.
Bc. Daniela Horňáková, odbor vnějších vztahů a informací MmOl
KMČ se shodla, že restaurátorský záměr zaplatí z provozní kapitoly svého rozpočtu.
Ad 4: Členové KMČ se 23. 1. zúčastnili projednávání změn územního plánu. Působnosti
KMČ Pavlovičky se týkal jeden bod – územní studie areálu U Mlýna na rohu ulic
Chválkovické a Luční. Tato změna byla sice ze souboru změn zatím vyňata, protože vůči ní
mají připomínky památkáři (ministerstvo kultury), ale hovořilo se o ní. Problematickým
bodem je čtyřpodlažní multifunkční objekt, který má vyrůst přímo na rohu zmíněných ulic, a
vjezd do garáží (26 parkovacích míst), které budou jeho součástí, má být z Luční ulice. Přímo

na jednání nebyl architekt na námitku předsedkyně KMČ, že masa domu je příliš velká a ulice
na vjezd mnoha aut (včetně zásobování) příliš úzká, schopen relevantně odpovědět. KMČ
podala k návrhu této změny územního plánu připomínku tohoto znění:
KMČ nesouhlasí s výstavbou multifunkčního objektu v areálu U mlýna, konkrétně na
rohu ulic Chválkovické a Luční, v němž má být mimo jiné umístěno 26 parkovacích
stání. Zejména nesouhlasíme s vjezdem do těchto garáží z ulice Luční.
Masa zmíněného objektu je příliš mohutná, omezí obyvatelům Luční ulice jak výhled,
tak užívání přilehlých zahrádek – omezí soukromí. Navíc svým charakterem naprosto
nezapadá do již stabilizované zástavby této ulice. Vjezd z Luční ulice je nápad absurdní
– ulice je velmi úzká, po jedné její straně parkují automobily, takže může projíždět vždy
jen jedno auto. Nárůst provozu o dalších 26 vozidel by provoz neúměrně zahustil.
Plánovaným zastavěním plochy rovněž zmizí prostor s veřejnou zelení, které je v této
lokalitě nedostatek. Celkově by s výstavbou zmíněného objektu přišli zdejší obyvatelé o
relativní klid, který tato slepá ulice poskytuje k bydlení.
Následně byla KMČ pozvána na jednání o dané věci s Ing. arch. Galíkovou z odboru
koncepce a rozvoje, s architektem, zástupci Památkové ústavu a dalšími pracovníky MmOl 9.
2. ve 14 hodin. Jednání nicméně začalo dříve, takže předsedkyně KMČ byla v pěti minutách
pouze informována, že multifunkční objekt bude mít 2 patra a podkroví (jak vyžaduje
ochranné památkářské pásmo) a bude více než o polovinu menší – pouze obdélník podél
Chválkovické ulice. Nicméně vjezd pro auta i zásobování zůstává z Luční ulice. Na námitku,
že je to neúnosná situace, architekt i zástupci magistrátu (vyjma Ing. Galíkové) uvedli, že „je
to jenom územní studie, která jen stanovuje podmínky a vůbec nevypovídá o tom, co se
tam kdy postaví“.
Tento přístup se KMČ jeví jednak nekompetentní, jednak arogantní a neberoucí ohled na
názory lidí, kteří v dané lokalitě bydlí.
Ad 5: Předsedkyně KMČ jednala s Ing. Galíkovou z OKR o možnostech ohledně hřiště
v Lindnerově ulici. Následně s vedoucí oddělení územního plánování a architektury OKR Ing.
arch. Křenkovou dohodla, že KMČ může podat žádost na vypracování územní studie hřiště.
Ing. Galíková současně sdělila, že OKR připravuje také studii pěšiny z Chválkovické ulice
k ZŠ Gorkého. KMČ proto podá žádost o územní studii pěšiny a hřiště současně – pěšina by
mohla ústit u školy, současně by mohla „oběhnout“ školní zahradu a vyústit u hřiště
v Lindnerově ulici. Pěšina i hřiště by se tak mohly stát příjemnou odpočinkovou, sportovní i
společenskou zónou pro obyvatele Pavloviček a Chválkovic, které jsou velmi obtěžovány
dopravou.
Jednání KMČ byl přítomen také vedoucí odboru vnějších vztahů a informací MmOl PhDr.
Šíp, který upozornil, že na nová hřiště v současné době město Olomouc nemá vyčleněny
peníze, schůdnější by se zdála spolupráce se sousední ZŠ Gorkého.
KMČ ještě tuto věc projedná na svém březnovém jednání.
Ad 6: K opravě chodníku v Čadově ulici obdržela KMČ následující sdělení:
Na opravu chodníku je již zpracovaná projektová dokumentace.
Ad 7: V plánu investic města v roce 2017 je uvedeno:
Luční – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 9820 tis. Kč

Předmětem plnění je obnova kanalizace a vodovodu, včetně obnovy veřejné části
přípojek. Dále je součástí plnění náhradní výsadba a následná péče o zeleň.
KMČ se nicméně bude od března 2017 pravidelně na odboru investic dotazovat, jak věc
postupuje.
Ad 8: Ve věci přechodu ulice Chválkovické u Epavy obdržela KMČ toto sdělení:
V reakci na požadavky Komise městské části č. 19 Olomouc-Pavlovičky, konkrétně k
přechodu pro chodce na ulici Chválkovická v Olomouci, kde je provoz řízen světelnými
signály, sděluji následující. Strážníci Městské policie Olomouc provedli šetření na místě
samém a zjistili, že doba, kdy se rozsvítí signál pro chodce se znamením „Stůj!“ (S 9a) a
než se řidičům rozsvítí signál se zeleným světlem „Volno“ (S 1c), činí 4 sekundy. Jak
vyplývá z uvedeného šetření, vozidla by neměla vjíždět na přechod pro chodce
popisovaným způsobem a je zde zachována časová prodleva pro bezpečné přecházení.
Strážníci MPO vykonávají každodenní ranní dohled u vytipovaných přechodů pro
chodce v blízkosti školských zařízení s cílem přispět k bezpečnému přecházení dětí.
Konkrétní místa jsou vybrána dle vyhodnocené rizikovosti v silničním provozu v
souvislosti s konkrétní dopravní situací v místě, s přihlédnutím k frekvenci
projíždějících vozidel, apod. Konkrétně u ZŠ Gorkého jsou strážníci přítomni
namátkově nikoliv z důvodu přecházení přes komunikaci (z důvodu polohy ZŠ by tento
záměr neměl ani logiku), ale zejména z důvodu hrubé nekázně přijíždějících rodičů
s dětmi, kteří se navzájem blokují a ztěžují průjezd komunikační točnou před budovou
ZŠ, dále pak z důvodu eliminace projevů šikany mezi dětmi navzájem před školní
výukou, případně různé formy kontaktů žáků cizími osobami v rámci drogové
problematiky apod. Vzhledem k oprávnění strážníků zastavovat ve stejnokroji vozidla
před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace či
stav přecházejících osob vyžaduje, vyplývající z ust. § 79 odst. 1, písm. c) zák. č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
nejedná se o místa řízená světelnými signály. V takovémto případě, kdy strážníci
nemohou aktivně zasahovat do silničního provozu, by jejich přítomnost mohla vůči
řidičům působit spíše rušivě a odvádět jejich pozornost. Obdobný názor vyjádřil i
Krajský koordinátor BESIP Ing. Miroslav Charouz, když na setkání s veřejností při
projednávání „Plánu udržitelné městské mobility“ pro Olomouc uvedl, že přítomnost
strážníků u přechodů pro chodce může být v některých případech kontraproduktivní,
neboť děti spoléhají pouze na pomoc dospělých a nejsou schopny samostatně řešit běžné
situace v silničním provozu.
Přes výše uvedené informace budou územně příslušní strážníci namátkově vykonávat
dohled u předmětného přechodu pro chodce s tím, že budou spíše preventivně působit
na děti, aby se v silničním provozu chovaly ukázněně, nepřebíhaly vozovku mimo
vyznačený přechod nebo na červený signál.
Mgr. Pavel Skalický, ředitel MPO
Jednání KMČ byl přítomen strážník Městské policie Jiří Čermák, podle jehož názoru by
jediným účinným řešením byl nadchod. Také by bylo možné domluvit se školou
organizovanější přecházení menších dětí přes ulici. Další možnosti: figura policisty – ta
funguje jen nějakou dobu, než si na ni řidiči zvyknou; informativní radar. KMČ se na
březnovém jednání pokusí shodnout na jednom z řešení.

Ad 9: Členka KMČ Mutinová tlumočila požadavek místních maminek, aby byla na hřišti
v Kampelíkově ulici instalována na stávající konstrukci závěsná houpačka pro menší děti.
Místo pro ni na konstrukci je, mohla by doplnit houpačku pro větší děti.
Ad. 10: MmOl informoval, že TV Morava bude letos postupně vysílat spoty o jednotlivých
KMČ. Až přijde řada na Pavlovičky, členové KMČ se dohodnou, jak budou svou část města
prezentovat, co je důležité, co se podařilo, jaké jsou problémy.
Ad 11: KMČ byla informována, že už jsou hotové nové mapy s příslušností území a ulic
k jednotlivým KMČ. Mapy budou následně vytištěny a předány KMČ.
Ad 12: KMČ má letos opět 300 000 Kč na opravy chodníků – část chodníků v Pavlovičkách
už je naceněna, v jarních měsících ve spolupráci s TSMO nacení další (Luční ulice). Během
roku pak rozhodne, které chodníky budou letos opraveny. Dále má KMČ k dispozici 130 000
Kč v provozní kapitole. Z té je možné hradit různé opravy (mimo chodníky) a nakupovat
služby. KMČ rozhodla, že tyto peníze využije na pořízení restaurátorského záměru opravy
sochy P. Marie u autobusové zastávky Na Pile, na častější sečení hřiště v Lindnerově ulici, na
uhrazení případných nákladů na akci na tomto hřišti (v plánu je oslava Dne matek), 2x ročně
na pořízení balíku papíru do tiskárny, černého toneru do tiskárny a telefonní karty v hodnotě
250 Kč pro předsedkyni KMČ. Ostatní peníze budou využity na opravy chodníků.
Ad 13: Členka KMČ Mutinová navrhla, aby se KMČ připojila k akci Ukliďme Česko. Na
březnovém jednání se členové domluví, zda jim termín (8. 4.) vyhovuje, nebo zda se shodnou
na jiném. Dle sdělení PhDr. Šípa je možné domluvit se s TSMO na poskytnutí základních
pomůcek a odvozového vozidla.
Ad 14: Z provozní kapitoly finančních prostředků KMČ je možné hradit také propagační
materiály. KMČ č. 19 Pavlovičky nechce vydávat zpravodaj ani ročenku. Nicméně PhDr. Šíp
navrhl, aby se Pavlovičky připojily k Chválkovicích (kde je dr. Šíp předseda), které vydávají
občasník Chválkovický Hlasatel – mohou v něm mít své stránky, na kterých budou
informovat o dění v Pavlovičkách. Členové KMČ se rozhodnou, jestli nabídku využijí, až
bude aktuální vydání dalšího čísla Chválkovického Hlasatele.
Ad 15: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu.

Schůze ukončena v 19.40 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

