Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 4. 12. 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 6. 11. 2017
2. Adventní koncert
3. Akce pořádané KMČ ve spolupráci s AC v roce 2018
4. Odpadkové koše
5. Opravy chodníků v roce 2018
6. Sečení hřiště v Lindnerově ulici, lavičky
7. Socha u zastávky Na Pile
8. Masopust Olomouc 2018
9. Cesta podél železniční trati na Opavu
10. Termíny jednání KMČ č. 19 Pavlovičky v roce 2018
11. Retardéry v ulici Gorkého a Luční
12. Různé
Ad 2: Dne 26. 11. proběhl v prostorách Apoštolské církve Adventní koncert, na jehož pořádání se KMČ
Pavlovičky podílela. Komorní koncert vážné hudby hodnotili přítomní kladně, sešlo se na něm necelých 50
diváků. Příště bude potřeba lépe se postarat o propagaci, Česká pošta nedokázala zajistit roznos letáků po
celých Pavlovičkách, proto se o to členové KMČ postarají sami.
Ad 3: Jednání KMČ navštívil pan Bartík z Apoštolské církve. KMČ se rozhodla po několika úspěšných
loňských akcích, na kterých se AC podílela, pokračovat ve spolupráci i v roce 2018. Občané Pavloviček se
tedy mohou těšit na následující akce:
LEDEN – beseda s historikem PhDr. Milanem Tichákem o historii Pavloviček a sousedních čtvrtí.
ÚNOR – Dětské maškarní radovánky se soutěžemi, hrami, tancováním a tombolou, v níž vyhrává každá
maska (10. 2. 2018, 15.00 hodin).
BŘEZEN – koncert pěveckého sboru Cantabile (25. 3. 2018).
DUBEN – Ukliďme Česko – Ukliďme Pavlovičky.
KVĚTEN – Pavlovický svátek matek (13. 5. 2018, 14.00 hodin).
ČERVEN – vlastivědná vycházka po Pavlovičkách a okolí s historikem PhDr. Milanem Tichákem.
ZÁŘÍ – Pavlovické babí léto (16. 9. 2018, 14.00 hodin)
PROSINEC – Adventní koncert (2. 12. 2018, 17.30 hodin).
Akce venkovní se budou konat na hřišti v Lindnerově ulici, ostatní akce v prostorách Apoštolské církve.
Termíny a časy budou včas oznámeny, občané budou informování prostřednictvím vývěsek KMČ, webu
města a letáků doručených do schránek.
Ad 4: KMČ požádá o osazení odpadkových košů v ulici Sladovní a u hřiště v Lindnerově ulici.
Ad 5: Také v roce 2018 bude mít KMČ k dispozici 300 000 Kč na opravy chodníků. Rozhodla se investovat
tyto prostředky do těchto chodníků: Na Zákopě od ulice Veverkovy po č. 1, Na Zákopě – před VŠ kolejemi,
Železniční od ulice Na Zákopě po Chválkovickou. Pokud by 300 000 Kč nestačilo, KMČ potřebné finance

doplní ze své provozní kapitoly. Současně budou naceněny chodníky v ulici Luční. V této ulici bude KMČ
rovněž dále jednat o zřízení stanoviště tříděného odpadu. Z částky 2,7 milionu, které město poskytuje
z rozpočtu chce KMČ radě ke schválení navrhnout opravu chodníku v ulici Čadově a lichou stranu ulice
Kampelíkovy.
Ad 6: Hřiště v Lindnerově ulici již TSMO osadily šesti lavičkami. Od jara bude také KMČ požadovat
častější sečení hřiště a bude pokračovat v jednání s odborem koncepce a rozvoje o úpravě hřiště na funkční
sportoviště.
Ad 7: KMČ bude v roce 2018 požadovat, aby byla co nejdříve provedena restaurace sochy P. Marie u
autobusové zastávky Na Pile, jejíž restaurátorský záměr v roce 2017 uhradila ze své provozní kapitoly. Stav
této kulturní památky se stále zhoršuje.
Ad 8: Město Olomouc se chce v roce 2018 připojit k iniciativě společnosti RPSC uspořádat masopustní
program od čtvrtka 8. do soboty 10. února. Jeho součástí bude v sobotu 10. 2. veselice na Horním náměstí
spojená se zabíjačkou, koštem slivovice, vystoupením lidových souborů a masopustním průvodem masek.
Představitelé města by prostřednictvím jednotlivých KMČ rádi do průvodu zapojili občany městských částí.
Nejlepší skupina masek bude odměněna soudkem piva. Vyzýváme proto obyvatele Pavloviček, kteří by měli
zájem se průvodu zúčastnit, aby navštívili lednové (8. 1. 2018) případně únorové (5. 2. 2018) jednání KMČ
Pavlovičky, kde bychom mohli společně dohodnout účast naší městské části na masopustním průvodu.
Plakát k připravované akci občané najdou ve vývěskách.
Ad 9: Občané si stěžují na dopravní provoz na cestě vedoucí podél železniční trati na Opavu od ulice
Roháče z Dubé směrem k ulici Na Zákopě. Jde o parcelu č. 1430 (ostatní komunikace), katastrální území
Chválkovice, patřící Správě železniční dopravní cesty Praha. Občané poukazují na to, že zde (často i proti
přikázanému směru jízdy) jezdí nákladní automobily, je zde velký provoz a stav cesty je velice špatný. KMČ
chce proto požádat, aby město vyjednalo s vlastníkem parcely nápravu.
Ad 10: V roce 2018 se budou jednání KMČ č. 19 Pavlovičky konat opět každé první pondělí v měsíci
s výjimkou ledna a dubna, kdy se jednání uskuteční 2. pondělí v měsíci. Tedy: 8. ledna, 5. února, 5. března,
9. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu a 3. prosince. Vždy v 17.30
hodin v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43.
Ad 11: KMČ bude nadále jednat o vybudování retardéru v ulici Gorkého u školy. Na KMČ se taky
prostřednictvím e-mailu obrátila obyvatelka ulice Luční Zuzana Ryšavá s tím, že po opravě asfaltového
povrchu jezdí řidiči ulicí příliš rychle a vybudování retardéru by mohlo tuto situaci, někdy nebezpečnou pro
zdejší obyvatele, vyřešit. KMČ zjistí názory dalších obyvatel ulice a pokusí se podle toho požadavek řešit.
Ad 12: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků,
upozornění či dohledu.
Schůze ukončena ve 20.10 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

