Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 2. 5. 2017 konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila
Přerovská, Zdeněk Smyčka
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 3. 4. 2017
2. Ukliďmě Česko v Pavlovičkách
3. Havárie v ulici Na Zákopě
4. Oprava chodníku v Kampelíkově ulici – lichá čísla ze speciální kapitoly rozpočtu města
5. Hřiště v Kampelíkově ulici
6. Akce na hřišti v Lindnerově ulici
7. Různé
Ad 2: K akci Ukliďme Česko, k níž se KMČ č. 19 Pavlovičky a zdejší občané připojili, se objevila
poznámka, že v příštím roce bude potřeba zajistit dlouhé dřevěné pinzety na sběr odpadu, aby bylo možné
dostat se do keřů a živých plotů. Jinak KMČ hodnotí akci jako úspěšnou.
Ad 3: Havárie v ulici Na Zákopě – vzdutý chodník – je už opravena.
Ad 4: Opravu chodníku v Kampelíkově ulici – lichá čísla ze speciální kapitoly městského rozpočtu Rada
města neschválila. Bude proto letos opravena jen Kampelíkova – sudá čísla.
Ad 5: KMČ prostřednictvím odboru vnějších vztahů a informací MmOl požádala TSMO o umístění většího
odpadkového koše u hřiště v Kampelíkově ulici.
Ad 6: Členové KMČ dohodli podrobnosti ohledně oslavy Dne matek s názvem PAVLOVICKÝ SVÁTEK
MATEK na hřišti v Lindnerově ulici. Akce proběhne v neděli 14. května od 14 do 18 hodin. Ve spolupráci
s Apoštolskou církví, jejíž zástupce pan Bartík se jednání KMČ také zúčastnil, budou na hřišti připraveny
skákací hrad, skluzavka, projížďky na koních, hry a soutěže pro děti, malování na obličej, sladké i věcné
odměny pro děti, stánek s občerstvením, tvůrčí dílnička, v níž děti budou moci vyrobit maminkám dárek. ZŠ
a MŠ Gorkého zapůjčí mobiliář – lavičky a stoly, církev dodá ozvučení a zajistí hry pro děti a malování na
obličej. Všechny atrakce kromě občerstvení budou zdarma. Propagace akce bude zajištěna prostřednictvím
letáčků, které občané najdou ve schránkách, a plakátů. Ty budou vyvěšeny ve vývěskách KMČ, na webu
města, na webových stránkách prorodinu, v městském kalendáři akcí, také ve škole a školce a na dalších
veřejných místech. Hřiště bude posekáno, sladké odměny zajistí církev, věcné odměny věnuje Statutární
město Olomouc. Stále se čeká na povolení záboru veřejného prostranství od odboru životního prostředí. Dle
sdělení jeho pracovníků však nehrozí, že by povolení nebylo vydáno.
Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, upozornění
či dohledu. Byli informováni o konání akce PAVLOVICKÝ SVÁTEK MATEK.

Schůze ukončena v 18.30 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

