Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 5. 2. 2018, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 hod.
Přítomní: 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 8. 1. 2018
2. Hodnocení besedy s historikem Milanem Tichákem
3. Akce pořádané KMČ ve spolupráci s Apoštolskou církví
4. Požadavky KMČ z předchozích jednání
5. Kontejnery na tříděný odpad v ulici Veverkově
6. Nepořádek na chodníku u zastávky Na Pile před non stopem
7. Lavičky na hřišti v Lindnerově ulici
8. Hřiště v ulici Kampelíkově
9. Různé
Ad 2: 2. února se v prostorách Apoštolské církve konala beseda o Pavlovičkách a přilehlých městských
částech s olomouckým historikem PhDr. Milanem Tichákem. Navštívilo ji přes 50 lidí, kteří se při vlastní
besedě i po jejím skončení živě zajímali o historii naší městské části. Díky tomuto zájmu KMČ uvažuje o
uspořádání další besedy. Občané budou o termínu včas informováni obvyklou cestou: ve vývěskách KMČ,
na webu města a prostřednictvím letáků doručených do schránek. Ti občané, kteří poskytli své kontakty,
budou navíc informováni prostřednictvím e-mailu či telefonu.
Ad 3: O dvou připravovaných dubnových akcích – Velikonočním koncertě a akci Ukliďme Pavlovičky –
budou občané informováni obdobně. Členové KMČ se shodli, že je třeba dohlédnout na to, aby se termíny
nekřížily s akcemi pořádanými v sousedních městských částech. KMČ by přivítala, kdyby se akce Ukliďme
Pavlovičky zúčastnilo co nejvíce občanů (loni jich bylo asi 20). Letos bude se ZŠ Gorkého koordinovat
konkrétní místa úklidu, požádá TSMO o zapůjčení dlouhých dřevěných „pinzet“ pro vybírání odpadků
zejména z živých plotů. Pokusí se také přizvat zástupce města – garantem pavlovické komise je RNDr.
Ladislav Šnevajs. Pokud by se mu termín nehodil, zkusí KMČ pozvat např. zástupce odboru životního
prostředí. 13. května se na hřišti uskuteční 2. ročník akce Pavlovický Svátek matek. Už nyní členové KMČ
objednají skákací hrad a skluzavku, koně, šlapací káry, stánek s občerstvením a mobilní WC. Lavičky již na
hřišti jsou, proto není třeba půjčovat je ze ZŠ Gorkého, zapůjčeny budou pouze stoly k výrobě dárku pro
maminku. Za tímto účelem KMČ pořídí také několik sad pastelek, barevných papírů a špejle.
Ad 4: K požadavkům KMČ z předchozích jednání dle informací Bc. Daniely Horňákové z odboru vnějších
vztahů a informací:
Osazení odpadkových košů v ulici Sladovní a u hřiště v Lindnerově ulici – předáno na OŽP, oddělení
odpadového hospodářství.
Častější sečení hřiště v Lindnerově ulici – předáno na OŽP, oddělení péče o zeleň.
Jednání s odborem koncepce a rozvoje o úpravě hřiště na funkční sportoviště – předáno na OKR.
Restaurace sochy P. Marie u autobusové zastávky Na Pile, jejíž restaurátorský záměr KMČ v roce
2017 uhradila ze své provozní kapitoly – Bc. Horňáková jedná s odborem investic, že by tato akce mohla
být letos zařazena do akcí, které by mohly být financovány z kapitoly „investice dle požadavků KMČ“.
Tento materiál bude řešit rada města v březnu.
Vybudování retardéru v ulici Gorkého u školy – předáno na OKR.
Dopravní provoz na cestě vedoucí podél železniční tratě na Opavu od ulice Roháče z Dubé směrem
k ulici Na Zákopě – OKR již byl o tomto problému informován a OSMK ve spolupráci s TSMO řeší
umístění sloupků zamezujících průjezdu vozidel.
Špatně usazené poklopy kanálů v Luční ulici – předáno panu Šulcovi na OSMK.
Zřízení stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici – předáno na OŽP, oddělení odpadového hospodářství.

Ad 5: U kontejnerů na tříděný odpad v ulici Veverkově (u ulice Na Zákopě) chybějí víka a odpadky při
větším větru poletují po ulici. Občané si na to opakovaně stěžují. Předsedkyně KMČ požádá odbor životního
prostřední, aby sjednal nápravu.
Ad 6: Odpadky před non stopem v Pavlovické ulici (u zastávky Na Pile) jsou dle sdělení pracovnice non
stopu pravidelně uklízeny. KMČ proto považuje věc za vyřízenou.
Ad 7: U laviček na hřišti v Lindnerově ulici jsou vysypané pytle s odpadky. Vzhledem k tomu, že nedaleko
jsou popelnice a hřiště je na konci slepé ulice, se členové KMČ domnívají, že jde o záměrné jednání. Pokusí
se proto s městem dohodnout instalaci kamer na sloupy veřejného osvětlení, aby bylo možné takovému
jednání zabránit.
Ad 8: Občané upozorňují, že na dětském hřišti v Kampelíkově ulici zarůstá pod houpačkou pískový povrch
trávou, bylo by třeba ho obnovit. Současně by občané přivítali, kdyby vyčleněný pracovník TSMO mohl
jednou měsíčně hřiště zkontrolovat: lavičky, odpadkové koše, plot a branku, travní porot, herní prvky.
Předsedkyně KMČ zjistí, jak běžná údržba hřišť probíhá a jesli by bylo možné, aby někdo hřiště každý
měsíc kontroloval.
Ad 9: 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

