
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky 

ze dne 6. 8. 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 2. 7. 2018 

2. Oprava hřiště v Lindnerově ulici 

3. Opravy chodníků 2018 

4. Priority KMČ Pavlovičky pro následující období 

5. Stanoviště tříděného odpadu v Gorkého ulici 

6. Kanál u ZŠ Gorkého 

7. Pavlovické babí léto 

8. Výsadba nových stromů 

9. Různé 

 

Ad 2: KMČ byla informována, že opravu hřiště v Lindnerově ulici by měl mít na starosti odbor vnějších 

vztahů a informací. Na návrh Bc. Horňákové z OVVI KMČ zjistí stav financí ve své provozní kapitole (s 

odhadem, co budou stát akce připravované na konec letošního roku), pokud bude peněz dost, přispěje na 

úpravu povrchu hřiště a zabudování branek ve spolupráci s TSMO. V tom případě by úpravy mohly 

proběhnout ještě letos. Ovšem příslušné odbory (OŽP, OKR) musí rozhodnout o tom, jak naložit 

s náletovými dřevinami a likvidací zřejmě černé skládky na kraji hřiště, která způsobuje nerovnost povrchu.  

 

Ad 3: Předsedkyně KMČ zjistí, v jakém stádiu je rekonstrukce chodníků vybraných k opravě v letošním 

roce (Na Zákopě a Železniční). Dle dohody z června bude kontaktovat Jaroslava Šulce z odboru správy 

městských komunikací, který přislíbil, že pokud budou odboru zbývat nějaké peníze, mohly by být 

investovány do opravy chodníku v ulici Na Zákopě před vysokoškolskými kolejemi.  

 

Ad 4: Hnutí ANO, které do KMČ delegovalo paní Jarmilu Přerovskou, se na KMČ obrátilo s dotazem, jaké 

jsou její priority na nadcházející období. KMČ se shodla na těchto bodech: 

1. vybudování obchvatu Olomouce ve variantě, která zachová spojení z Chválkovic na Sv. Kopeček  

2. vybudování cyklostezky v trase stávající pěšiny z Chválkovické ulice k ZŠ Gorkého, včetně urychlené 

dohody s majitelem „panelové cesty“ podél železniční trati na Šternberk směrem k podjezdu, která je 

součástí olomouckého cyklogenerelu  

3. restaurace sochy P. Marie u autobusové zastávky Na Pile  

4. zvýšení finančních prostředků pro jednotlivé KMČ na opravy chodníků  

5. rekonstrukce hřiště v Lindnerově ulici 

 

Ad 5: Obyvatelé domu v Čadově ulici si stále stěžují, že stanoviště tříděného odpadu v Gorkého ulici, které 

je umístěno těsně vedle jejich domu, lidé neustále využívají jako „sběrový dvůr“ – k odkládání nejrůznějších 

nepotřebných předmětů. Naposled dokonce plechovek s barvou, která znečistila plot domu i přilehlé 

prostory. KMČ opět požádá TSMO o častější odvážení těchto věcí. Zváží také umístění dalšího kontejneru 

na směsný komunální odpad. 

 

Ad 6: V ulici Gorkého před základní školou je stále kolem kanálu, zasahujícího zčásti do silnice, zčásti do 

trávníku, díra, nyní již „zasypaná“ dlažebními kostkami. Ty ovšem situaci neřeší, některé z dětí, které si 

v tomto prostoru pravidelně hrají, by se mohlo lehce zranit. Dle sdělení OSMK patří kanál do správy 

vodohospodářů. KMČ se na ni proto opět obrátí, aby věc uvedla skutečně do pořádku. 

 

Ad 7: Neděli 16. září se na hřišti v Lindnerově ulici uskuteční druhý ročník akce Pavlovické babí léto, 

kterou pořádá KMČ č. 19 Pavlovičky ve spolupráci s Apoštolskou církví. Návštěvníci se opět mohou těšit na 

skákací hrad a skluzavku, občerstvení (zajišťuje Mutinová), projížďky na koních a šlapacích kárách, 

loutkové divadlo, hry a soutěže (zajišťuje Chalupová). Nebude chybět mobilní WC. Akce se bude konat od 

14 do 18 hodin a všichni obyvatelé Pavloviček i další zájemci jsou srdečně zváni. Občané budou 



informováni obvyklými cestami: na webu města, v kalendáriu olomouc.eu, ve vývěskách KMČ 

prostřednictvím mailu a letáčků roznesených do schránek. 

 

Ad 8: Členové KMČ se shodli na tom, že by se v Pavlovičkách mohly vysadit nové stromy. Část náletové 

zeleně totiž zmizí při rekonstrukci hřiště v Lindnerově ulici, v parku u školy před nedávnem některé stromy 

uschly, některé se zlomily a musely být skáceny, při opravě chodníku v Čadově ulici také zmizí nemocné 

stromy. Za vhodné lokality KMČ považuje park u základní školy, zelený pás podél chodníku v ulici Čadově 

a trávních na protější straně v téže ulici. V těchto místech by snad bylo vhodné osadit i nějaké lavičky, 

kterých by mohli obyvatelé domu v Čadově ulici užívat k rekreaci. KMČ zjistí zájem ze strany občanů a 

také možnosti jak umístění laviček, tak výsadby nových stromů na příslušných odborech magistrátu. 

 

Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, upozornění 

či dohledu.  

 

 

Schůze ukončena v 18.40hod.      Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.      předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky 


