Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 7. 8. 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, Zdeněk
Smyčka
Omluveni: Jarmila Přerovská
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 3. 7. 2017
2. Pavlovické babí léto
3. Rozpočet provozní kapitoly KMČ
4. Rekonstrukce kanalizace v Luční ulici
5. Pěšina „u Vyroubalů“ a hřiště v Lindnerově ulici
6. Cyklostezka na panelové cestě za podjezdem
7. Oprava chodníku v Čadově ulici
8. Změna termínu jednání KMČ v září
9. Havárie na hřišti v Kampelíkově ulici
10. Různé
Ad 2: KMČ ve spolupráci s Apoštolskou církví uspořádá na hřišti v Lindnerově ulici 24. 9. 2017
Pavlovické babí léto. Akce bude probíhat od 14 do 18 hodin. V programu budou soutěže a atrakce pro děti i
dospělé (skluzavka, skákací hrad, projížďky na koních, šlapací káry), zajištěno bude občerstvení i mobilní
WC. Všechny atrakce jsou pro návštěvníky zdarma. Původně zamýšlený táborák se konat nebude, hřiště se
totiž chystá na rekonstrukci a nebylo by vhodné příliš poškodit jeho povrch. Krátká anotace akce vyjde
v srpnu v informační skládačce města na druhou polovinu roku 2017, informace jsou také vyvěšeny na
portálu prorodinu.olomouc.eu.
Ad 3: Provozní kapitola 130 000 Kč, z níž KMČ hradila např. náklady spojené s pořádáním Pavlovického
svátku matek, disponuje ještě cca 96 000 Kč. Zhruba 18 000 Kč budou náklady na Pavlovické babí léto,
10 000 Kč na zpracování restaurátorského záměru pro sochu na zastávce Na Pile. Zbývající prostředky, tedy
cca 68 000 Kč KMČ využije na dokončení opravy chodníku ve Veverkově ulici.
Ad 4: Stále probíhá rekonstrukce kanalizace v Luční ulici, KMČ dostala na vědomí rozhodnutí, že firma
bude pracovat do konce srpna. Výkopové přáce už jsou ukončeny. Jednání KMČ navštívil obyvatel Luční
ulice pan Tuška, který přinesl vyjádření Ing. Michaličky z odboru investic ke stížnosti, že tlaková kanalizace
nebyla opatřena odvzdušněním:
Při aktualizaci PD, kterou zajišťovala MOVO, a. s., zpracované v r. 2012 bylo ověřeno, že informace o
zaneseném odvzdušnění stávající kanalizace byl mylný údaj. Žádné odvzdušňovací trubní vedení
neexistuje a ani neexistovalo. Aktualizovaná PD proto ve svém důsledku žádné odvzdušnění neřeší.
Projektant bohužel předložil Odboru koncepce a rozvoje k vyjádření dokumentaci s původním
návrhem, tedy s neexistujícím odvzdušněním. V rámci stavebního řízení bylo posuzováno řešení
kanalizace bez odvzdušnění a bylo vydáno stavební povolení ze dne 18. 7. 2016, dle kterého je nyní
stavba realizována.
Dle sdělení pana Tušky je však odvzdušnění nutné, protože na konci ulice vznikla u nového domu tlaková
kanalizace. To potvrzuje i vyjádření Ing. Černého z odboru koncepce a rozvoje k rekonstrukci kanalizace
z 29. 3. 2016:
Z důvodu odstranění zápachu z napojeného výtlaku do stávající šachty Š7a bude z této šachty
vyvedeno odvzdušnění z PVC DN 200, SN 12, za okraj komunikace na severozápadním okraji ulice
v délce 16,7 m.
Pan Tuška připomněl, že v roce 2012 tlaková kanalizace v Luční ještě nebyla, proto tam nebylo ani
odvzdušnění. Se stavbou nového domu se ale situace změnila. Ing. Michalička má pravdu v tom, že
odvzdušnění neexistuje a neexistovalo. Ale v současné změněné situaci je zapotřebí je vybudovat. KMČ

nemá žádné nástroje, jak by věc mohla zařídit. Proto se předsedkyně obrátí na nějakého odborníka vodaře
s dotazem, jestli není odvzdušnění dle státní a evropské normy u tlakové kanalizace povinný prvek.
Ad 5: Ve věci pěšiny „u Vyroubalů“ a hřiště v Lindnerově ulici se zástupci KMČ dvakrát sešli s vedoucím
odboru koncepce a rozvoje Ing. Černým, jeho dalšími členy a Ing. Štěpánkovou z odboru životního
prostředí. Výsledek obou schůzek je, že s pěšinou se počítá v cyklogenerelu města jako s kombinovanou
cyklostezkou, tedy pro chodce a cyklisty. Hřiště bude zbaveno náletů, vysekáno, bude odstraněna zřejmě
černá skládka v jednom rohu, povrch bude srovnán, tyčky na volejbal natřeny a hřiště bude osazeno
fotbalovými brankami. Současně byla KMČ informována, že kolem hřiště bude instalováno 6 laviček
z plastu imitujícího dřevo a beton. K této věci se ještě vyjádří památkáři, následně TSMO lavičky umístí.
Takové řešení je vyhovující, umožní obyvatelům Pavloviček i dalších městských částí sportovní i rekreační
využívání prostoru hřiště a pěšiny.
Ad 6: Ve věci cyklostezky, která by měla vést po nyní uzavření panelové cestě od podjezdu ke Sladovní
ulici, informoval Ing. Losert z odboru koncepce a rozvoje, že se vedou jednání s majitelem pozemku.
Ad 7: Pro chodník podél Epavy v Čadově ulici je dle informací Ing. Kmoníčkové z odboru správy
městských komunikací a MHD vydáno stavení povolení, rekonstrukce je tedy připravena k realizaci. V
letošním roce na ni peníze nejsou, bude zařazena do návrhu realizací na rok 2018. Pokud rada opravu
schválí, měly by na základě předchozího jednání KMČ s OSMK proběhnout rozšíření travnatého pásu
kolem stromů, revitalizace stromů a předláždění chodníku. Cena celé akce činí 1 450 000 Kč. Není tedy
možné, aby opravu financovala ze svých kapitol KMČ.
Ad 8: KMČ znovu připomíná, že z důvodu zaneprázdnění předsedkyně se termín jednání KMČ v září
2017 přesouvá ze 4. 9. na 11. 9. Obyvatelé Pavloviček budou o této změně informováni ve vývěskách
KMČ a prostřednictvím webových stránek města.
Ad 9: Členka KMČ Kateřina Mutinová informovala, že na hřišti v Kampelíkově ulici je v havarijním stavu
plot kolem pískoviště. Je vyvrácený, zřejmě je i porušené pletivo, mohlo by dojít ke zranění některého
z dětí, co si sem chodí hrát. Předsedkyně věc ohlásí TSMO a požádá o opravu.
Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků,
upozornění či dohledu.
Schůze ukončena v 18.30 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

