Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 9. 4. 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 5. 3. 2018
2. Hodnocení Velikonočního koncertu
3. Hodnocení akce Ukliďme Pavlovičky 2018
4. Pavlovický Svátek matek 2018
5. Hřiště v Lindnerově ulici
6. Cesta směrem k firmě Bikos
7. Retardér v Gorkého ulici
8. Stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici
9. Chodník v Čadově ulici
10. Pokračování ulice Na Zákopě za železničními kolejemi
11. Odpadkové koše
12. Různé
Ad 2: 3. dubna proběhl v prostorách Apoštolské církve Velikonoční koncert, na kterém vystoupil pěvecký
sbor Cantabile. Publikum čítalo cca 60 lidí. Dle mínění členů KMČ i dle vyjádření posluchačů přímo na
místě byl koncert velmi vydařený, zaujal hlavně pestrým programem. Členové KMČ se shodli, že v příštím
roce tuto akci ve spolupráci s AC opět uspořádají.
Ad 3: 7. dubna se uskutečnila akce Ukliďme Pavlovičky. Zúčastnilo se jí celkem 47 lidí, z toho 20 mladších
18 let. Podařilo se uklidit ulice Lindnerovu, Za Školou, Gorkého, Sladovní, Čadovu, Pavlovickou,
Chválkovickou, Kampelíkovu, Veverkovu, Na Zákopě, Hildebrandovu, Železniční, Luční, Edisonovu, U
Podjezdu, Sibiřskou, dále autobusové zastávky Na Pile a Epava, hřiště v Lindnerově a Kampelíkově ulici,
louku za hřištěm v Lindnerově ulici, prostor podél tratí na Šternberk a na Opavu. Celkem se sesbíralo 58
pytlů po cca 20 kg tříděného (plasty) i netříděného odpadu, to celkem činí 1145 kg odpadu, kromě toho to
byly skleněné lahve, hromada starého linolea, pneumatika, kabeláž a zrezivělé železo. Nebyla objevena
žádná černá skládka. Členové KMČ děkují všem občanům, kteří se k akci připojili, členům Apoštolské
církve, kteří také uklízeli, Technickým službám města Olomouce za dodání dřevěných kleští na sbírání
odpadků a za odvoz naplněných pytlů a pořadatelům akce Ukliďme Česko za dodání pytlů a rukavic.
Zájemci si mohou přečíst podrobnosti na stránkách uklidmecesko.cz, kde má akce Ukliďme Pavlovičky
vlastní záložku. K akci se stejně jako loni připojila také ZŠ Gorkého, děti uklízely až následující týden, po
dohodě měly znovu obejít ulice Pavlovickou a Chválkovickou a prohlédnout živé ploty, dále okolí školy a
hřiště v Lindnerově ulici.
Ad 4: Další akcí bude Pavlovický svátek matek, který se uskuteční 13. května 2018. Pro návětěvníky budou
opět připraveny hry a soutěže, malování na obličej, skákací hrad a skluzavka, šlapací káry, projížďky na
koních, výroba dárku pro maminku, nově také loutkové divadlo pro nejmenší, vše zdarma. Nebudou chybět
občerstvení a mobilní WC. Občané budou informování prostřednictvím letáčků doručených do schránek,
informace budou také na webových stránkách města.
Ad 5: Členové KMČ budou i letos usilovat o to, aby bylo hřiště v Lindnerově ulici upraveno na sportoviště,
jak zněla dohoda s odborem koncepce a rozvoje: tedy aby byl srovnán terén, vymýceny náletové dřeviny,
dosety holé plochy, osazeny fotbalové branky a nově natřeny sloupky pro tenis, volejbal a podobné sporty.
Ad 6: Ulice Na Zákopě pokračuje za železničním přejezdem na pozemcích spadajících pod KMČ Bělidla
nezpevněnou cestou, která vede k firmě Bikos a dalším. Lidí se stěžují, že projíždějící nákladní vozy dělají
hluk, práší, když je po dešti, je cesta plná bláta, a ptají se, zda by bylo možné cestu alespoň částečně upravit
a omezit rychlost projíždějících vozů. Předsedkyně KMČ se spojí s předsedou KMČ Bělidla a pokusí se
dohodnout společný postup.

Ad 7: Předsedkyně KMČ připraví podpisový arch pro vybudování retardéru v Gorkého ulici před školou.
Osloví také ředitele ZŠ Gorkého, zda s umístěním retardéru souhlasí.
Ad 8: Členové KMČ budou stejně jako v loňském roce usilovat o vybudování stanoviště tříděného odpadu
v Luční ulici. Už loni proběhlo místní šetření se zástupci města, majitel vhodného pozemku Ing. Josef
Opletal je ochotný s městem o prodeji nebo pronájmu části pozemku jednat. Loni se k budování nepřikročilo
kvůli rekonstrukci kanalizace. Ta je nyní hotová, proto je možné začít stanoviště budovat.
Ad 9: Se stavbou penzionu pro seniory v zahradě domu v Čadově ulici se má začít už letos na podzim.
KMČ proto dohodla s odborem správy městských komunikací, že plánovaná oprava chodníku v Čadově
ulici se odloží, aby nebyl nový chodník zničen stavební technikou.
Ad 10: Cesta, která vede z ulice Na Zákopě k ulici Roháče z Dubé podél železniční trati na Opavu je stále
ve stejném stavu, město slíbilo instalaci sloupků, které by zamezily vjezdu nákladních vozů, zatím však
sloupky osazeny nebyly. Členové KMČ proto apelují na odbor koncepce a rozvoje a odbor správy
městských komunikací, od nichž má zprávu o umístění sloupků, aby se věc konečně vyřešila.
Ad 11: Členové KMČ opět vznesli požadavek na umístění větších odpadkových košů jednak u hřiště
v Lindnerově ulici, jednak v ulici Sladovní. Na těchto dvou lokalitách bylo při akci Ukliďme Pavlovičky
nejvíce odpadků, je proto jasné, že odpadkové koše by zde našly dobré využití.
Ad 12: 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

