Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 3. 7. 2017 konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.
Přítomni:PhDr. Zita Chalupová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk
Smyčka
Omluveni: Dušan Čáslava
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 5. 6. 2017
2. Pavlovické babí léto
3. Oprava chodníku v Kampelíkově ulici
4. Ořezy živých plotů, sečení, svoz odpadu v Luční ulici
5. Pěšina „u Vyroubalů“ a hřiště v Lindnerově ulici
6. Rekonstrukce kanalizace v Luční ulici
7. Cyklostezka na panelové cestě za podjezdem
8. Lavičky na hřišti v Lindnerově ulici
9. Sběrové soboty v roce 2017
10. Jednání ohledně změny územního plánu v lokalitě Za mlýnem
11. Oprava ulice Čadovy a socha u zastávky Na Pile
12. Peníze KMČ na druhou polovinu roku 2017
13. Různé
Ad 2: KMČ ve spolupráci s Apoštolskou církví uspořádá na hřišti v Lindnerově ulici 24. 9. 2017
Pavlovické babí léto. V programu se počítá opět se soutěžemi a atrakcemi pro děti (skluzavka, skákací
hrad, projížďky na koních), dále s táborákem a opékáním přinesených špekáčků. Členové KMČ se také
shodli, že nabídka zapůjčení šlapacích kár by byla na akci vhodná. Členové sdružení, které káry půjčuje, se
proto v týdnu 10. do 17. 7. zajdou na hřiště podívat, aby zjistili, zda je zde pro káry vhodný terén. Pokud jde
o reprodukovanou hudbu, město Olomouc nemá se sdružením OSA žádnou rámcovou smlouvu. Věc se
proto bude řešit operativně před konáním akce. Krátká anotace akce vyjde v srpnu v informační skládačce
města na druhou polovinu roku 2017. Paní Mutinová objedná skákací hrad, skluzavku, koně a občerstvení.
Pan Opletal zjistí, za jakých podmínek by mohlo na akci vystoupit loutkové divadlo.
Ad 3: Předsedkyně KMČ zjišťovala, proč nebyla pod chodníkem v Kampelíkově ulici položena tzv.
paropropustná fólie. Dle informací z TSMO nebyla uvedena v objednávce. Ovšem KMČ tento požadavek
v objednáce uvedla. Na toto sdělení TSMO zatím nereagovaly.
Ad 4: Ořezy živých plotů i sečení již proběhly. Ohledně svozu odpadů v rekonstruované Luční ulici bylo
TSMO sděleno, že firma, která rekonstrukci zajišťuje, neumožňuje vyvážení. KMČ by měla podat
magistrátu podat oficiální stížnost na tuto firmu. Členové KMČ se shodli, že se stížností ještě počkají,
protože rekonstrukce by měla brzy skončit.
Ad 5: Ve věci územní studie k pěšině „u Vyroubalů“ a hřišti v Lindnerově ulici předsedkyně KMČ pozvala
na červencové jednání zástupce odboru koncepce a rozvoje. Měla se dostavit Ing. arch. Galíková. To se ale
změnilo a návštěvě bude předcházet jednání s předsedou odboru na magistrátě 12. 7. v 15 hodin.
Ad 6: Ve věci dotazu pana Tušky na chybějící odvzdušnění v rekonstruované kanalizaci v Luční ulici zatím
nejsou nové informace.
Ad 7: Ve věci uzavření panelové cesty podél trati za železničním podjezdem, a tím pádem znemožnění
cyklistům průjezdu do Pavloviček a Chválkovic nejsou zatím žádné nové informace.
Ad 8: KMČ obdržela od odboru vnějsších vztahů a informací dotaz, zda stále trvá na svém požadavku
umístit na hřišti v Lindnerově ulici lavičky. Členové se shodli, že jsou lavičky potřebné – podle velikosti by
jich na hřiště mohlo být osazeno pět nebo šest. Předsedkyně tento požadavek sdělí OVVI. Ten poté projedná
rada města.

Ad 9: Sběrová sobota v roce 2018 se bude v Pavlovičkách konat 28. října. Kontejner bude umístěn na rohu
ulic Sladovní a Gorkého.
Ad 10: 26. 6. se zástupci KMČ zúčastnili na magistrátě jednání o změně územního plánu týkající se lokality
Za mlýnem. Multifunkční objekt, s kterým se původně počítalo na rohu ulic Luční a Chválkovické by neměl
být tak velký, a neměl by tedy obyvatelům Luční ulice znesnadňovat příjezd k domům. Pokud jde o výtku
ministerstva kultury k výšce budov, došlo ke změnám, které ministerstvo akceptovalo.
Ad 11: Předsedkyně zjistí, v jakém stadiu jsou dřívější požadavky KMČ na zhotovení restaurátorského
záměru k soše u zastávky Na Pile a k rekonstrukci chodníku v ulici Čadově.
Ad 12: Dle sdělení z OVVI má KMČ ve své provozní kapitole ještě cca 100 000 Kč. Tyto prostředky
využije k uspořádání Pavlovického babího léta a k opravě chodníku, který vede kolem dětského hřiště
v Kampelíkově ulici.
Ad 13: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků,
upozornění či dohledu.
Schůze ukončena v 18.25 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

