Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 4. 6. 2018, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 hod.
Přítomní: PhDr. Zita Chalupová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk
Smyčka
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 7. 5. 2018
2. Rodinná politika města
3. Retardér v ulici Gorkého
4. Cesta směrem k firmě Bikos
5. Opravy chodníků v roce 2018
6. Beseda o historii Pavloviček
7. Hřiště v ulici Lindnerově a cyklostezka
8. Kanál v ulici Gorkého
9. Různé
Ad 2: Jednání KMČ navštívila paní Eva Bartošová z firmy SocioFaktor, která pro město Olomouc dělá
výzkum mezi jednotlivými KMČ. Výsledky výzkumu budou sloužit jako podklad pro zpracování nové
koncepce rodinné politiky města. KMČ Pavlovičky byla vybrána, protože se snaží pro rodiny s dětmi
pořádat akce, usiluje o opravu sportoviště, o vybudování cyklostezky. V rozhovoru s paní Bartošovou byly
zmíněny tyto priority komise: hřiště v Kampelíkově ulici, rekonstrukce hřiště v Lindnerově ulici, akce pro
rodiny s dětmi (Maškarní radovánky pro děti, Pavlovický Svátek matek, Pavlovické babí léto), vybudování
cyklostezky z ulice Chválkovické ke škole, dobrá spolupráce se ZŠ Gorkého a Apoštolskou církví, další
akce (besedy o historii, koncerty), vybudování tangenty, která by velmi přispěla k omezení automobilového
provozu v Pavlovičkách a tím ke zlepšení životního prostředí.
Ad 3: Ve věci vybudování retardéru v Gorkého ulici jsou už sesbírány všechny podpisy obyvatel domu na
rohu ulic Čadovy a Gorkého, budou předány na příslušný odbor MmOl.
Ad 4: Ve věci opravy cesty, kterou pokračuje ulice Na Zákopě za železničním přejezdem směrem k firmě
Bikos, obdržela KMČ zprávu od Jaroslava Šulce z odboru správy městských komunikací. Píše se v ní, že
stav cesty je po zimě zhoršený, o čemž už odbor informovali občané. Letos bude provedena záchovná
údržba, tedy lokální oprava, odstavný prostor bude opraven asfaltovým recyklátem. V současné době není
dle informací z odboru investic plánována rekonstrukce, odbor správy městských komunikací plánuje
v příštím roce zadat zpracování investičního záměru na rekonstrukci cesty včetně inženýrských sítí. Případné
osazení dopravní značky je třeba projednat s odborem koncepce a rozvoje.
Ad 5: TSMO nově nacenily opravy chodníků. V letošním roce proto budou z „chodníkové“ kapitoly KMČ
(300 000 Kč) opraveny chodníky v ulici Na Zákopě od ulice Veverkovy po č. 1 (277 000 Kč) a v ulici
Železniční (85 000 Kč). Chybějící prostředky KMČ dodá ze své provozní kapitoly. Dle domluvy
s Jaroslavem Šulcem z odboru správy městských komunikací se na něj KMČ v srpnu obrátí s žádostí o
opravu části chodníku v ulici Na Zákopě před VŠ kolejemi. Pokud bude odbor disponovat nějakými
prostředky, nechá tuto část chodníku opravit ze svého rozpočtu.
Ad 6: Ve čtvrtek 14. června 2018 v 17.30 hodin se v prostorách Apoštolské církve (vchod z Pavlovické
ulice naproti NP Bělidla) uskuteční další beseda s historikem PhDr. Milanem Tichákem. Tentokrát bude o
historii průmyslových podniků a zemědělství v Pavlovičkách. Všichni jsou srdečně zváni – plakáty a letáčky
občané najdou ve svých schránkách, ve vývěskách KMČ, ve škole, na stránkách KMČ na webu města a také
na webu prorodiny.olomouc.eu.
Ad 7: Ohledně úpravy hřiště v Lindnerově ulici KMČ znovu apeluje na odbor koncepce a rozvoje, aby
s odkazem na dohodu z loňského roku bylo započato s opravou tohoto sportovního a rekreačního prostoru –
jediného svého druhu v Pavlovičkách.

Ad 8: Občané si již dříve stěžovali, že v ulici Gorkého před školou vedle kanálu, který je zapuštěný zpola do
ulice a zpola do trávníku, zeje takřka metrová díra a už se několikrát stalo, že do ní při hře spadly děti. KMČ
v této věci oslovila Jaroslava Šulce z odboru správy městských komunikací. Dle jeho informace byla
stížnost postoupena správci – Moravské vodárenské a. s. Dle posledního zjištění je díra částečně zasypaná,
je třeba počkat, co zemina a písek udělají po větším dešti – pak bude KMČ v případě potřeby o opravě dále
jednat.
Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, upozornění
či dohledu.
Schůze ukončena v 18.45 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

