
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky 

ze dne 7. 5. 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 9. 4. 2018  

2. Pavlovický Svátek matek 2018 

3. Hřiště v Lindnerově ulici 

4. Cesta směrem k firmě Bikos 

5. Retardér v Gorkého ulici 

6. Stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici 

7. Pokračování ulice Na Zákopě podél železnice 

8. Odpadkové koše 

9. Beseda o historii Pavloviček 

10. Různé 

 

Ad 2: Po jednání v neděli 13. 5. proběhla akce Pavlovický Svátek matek ve spolupráci s Apoštolskou církví. 

Na jednání byly doladěny poslední podrobnosti (roznesení letáčků a vyvěšení plakátů, soutěže a hry pro děti, 

nákup pastelek, nůžek, lepidel, špejlí a barevných papírů pro tvoření pro maminku, skákací hrad, skluzavka, 

koně, šlapací káry, loutkové divadlo, občerstvení, mobilní WC, zapůjčení laviček a stolů ze ZŠ Gorkého, 

posečení hřiště a přilehlých prostor). O vlastní akci se vydařilo počasí, všichni zúčastnění se dostavili. 

Soutěžilo přes 90 dětí, celkový odhad počtu návštěvníků je asi 200 lidí, ohlasy byly velmi pozitivní. KMČ 

chce poděkovat jak lidem, kteří přišli, tak všem, kteří se na přípravě podíleli, zejména Apoštolské církvi, 

řediteli ZŠ Gorkého Mgr. Tesaříkovi, který KMČ vyšel vstříc se zapůjčením mobiliáře, a také Technickým 

službám, které operativně zajistily posečení všech ploch. 

 

Ad 3: Ohledně úpravy hřiště v Lindnerově ulici KMČ opět osloví odbor koncepce a rozvoje s tím, kdy se 

začne pracovat na plánech z loňského roku: na jednání s pracovníky a vedoucím odboru bylo dohodnuto, že 

hřiště bude upraveno, vymýceny nálety, povrch srovnán a oset trávou, budou osazeny fotbalové branky a 

opraveny sloupky na volejbalovou síť. KMČ také objedná častější sečení hřoště, aby mohl být prostor 

pravidelně využíván ke sportování i odpočinku. 

 

Ad 4: Předseda KMČ Hodolany a Bělidla souhlasí se společným postupem ve věci opravy cesty, kterou 

pokračuje ulice Na Zákopě za železničním přejezdem. Prvním krokem byl dopis Jaroslavu Šulcovi z odboru 

správy městských komunikací a MHD, zda by bylo možné opravu řešit jako havárii.  

 

Ad 5: Předsedkyně KMČ připravila podpisové archy pro souhlas obyvatel domu na křižovatce ulic Čadovy 

a Gorkého, kteří požadují vybudování retardéru v Gorkého ulici před školou. Ředitel ZŠ Gorkého proti 

retardéru nemá námitky. Obyvatelka zmíněného domu paní Mráčková souhlasila s pomocí při sbírání 

podpisů. Nyní už má KMČ archy se všemi podpisy, včetně ředitele ZŠ, předsedkyně archy v nejbližších 

dnech předá na příslušný odbor MmOl. 

 

Ad 6: Na KMČ se obrátila jménem obyvatel domu v Luční ulici č. 1 paní Ryšavá s tím, že zásadně 

nesouhlasí s vybudováním stanoviště tříděného odpadu na protější straně ulice – kvůli „nepořádku, zápachu 

a pohledu na bezdomovce, kteří by se v kontejnerech mohli přehrabovat“. Navrhuje využít pro stanoviště 

spíše místo na konci Luční ulice. KMČ osloví odbor životního prostředí s dotazem, jak by bylo možné 

v takovém případě postupovat. 

 

Ad 7: Cesta, která vede z ulice Na Zákopě k ulici Roháče z Dubé podél železniční trati na Opavu je stále ve 

stejném stavu. Přestože město slíbilo instalaci sloupků, které by zamezily vjezdu nákladních vozů, zatím je 

vše v nezměněném stavu. Členové KMČ proto opět apelují na odbor koncepce a rozvoje a odbor správy 

městských komunikací, od nichž má zprávu o umístění sloupků, aby se věc konečně vyřešila. 

 



Ad 8: Podobná je situace ohledně umístění větších odpadkových košů u hřiště v Lindnerově ulici, v ulici 

Sladovní a v ulici Edisonově u lavičky na konečné tramvaje. Zatím KMC neobdržela žádnou zprávu o tom, 

že by se věc nějak řešila. 

 

Ad 9: Po první úspěšné besedě o historii Pavloviček s historikem PhDr. Milanem Tichákem KMČ ve 

spolupráci s AC Olomouc plánuje na červnový termín další podobnou akci – tentokrát by to byla vycházka 

po pavlovických pamětihodnostech i průmyslových objektech. Po dohodě s dr. Tichákem (pravděpodobně 

některá červnová sobota) budou opět připraveny plakáty a letáčky, jejichž prostřednictvím budou občané o 

akci informováni. 

  

Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, 

upozornění či dohledu.  

 

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.      Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.      předsedkyně KMČ Pavlovičky 


