Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 1. 10. 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, Zdeněk Smyčka
Omluveni: Dušan Čáslava, Jarmila Přerovská
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 3. 9. 2018
2. Hřiště v Kampelíkově ulici
3. Pavlovické babí léto a další akce
4. Výdaje do konce letošního roku
5. Elektrifikace trati Olomouc – Uničov
6. Výsadba nových stromů
7. Vyjádření ke směně pozemku
8. Sběrová sobota 2019
9. Vyježděné koleje na ulici Chválkovické
10. Chodník v Luční ulici
11. Informace z odboru správy městských komunikací
12. Různé
Ad 2: Kolem pískoviště na hřišti v Kampelíkově ulici jsou u plotu vylomené šrouby, pletivo je prohnuté a u
vrátek je ulomená klička. Předsedkyně KMČ osloví TSMO s žádostí o opravu. Požádá také Městskou
policii, aby občas hřiště zkontrolovala a přispěla tak k zamezení vandalismu. Totéž se týká také hřiště
v Lindnerově ulici, kam lidé vynášejí odpadky.
Ad 3: Podzimní akci Pavlovické babí léto letos přálo počasí, i proto se vydařila, navštívilo ji cca 60
soutěžících dětí a jejich doprovod, celkem tedy asi 150 lidí. Ohlasy mezi veřejností byly pozitivní. Do konce
roku členové KMČ počítají ještě s adventním nebo vánočním koncertem (v závislosti na termínu), dohodli
se také, že zkusí v prostorách Apoštolské církve uspořádat během podzimu další besedu o historii a
současnosti Pavloviček, tentokrát zaměřenou na dopravu. O historii promluví opět olomoucký historik PhDr.
Milan Tichák, k otázkám současnosti, zejména ke stavu východní tangenty, se KMČ pokusí sehnat
odborníka z magistrátu nebo Krajského úřadu. Členka KMČ RNDr. Mutinová informovala, že navštívila
besedu o tangentě ve chválkovické sokolovně, na které vystoupili zástupci všech kandidujících politických
stran i Památkového ústavu, za nejdůležitější informaci považuje sdělení p. Žbánka, že by se Olomoucký
kraj mohl spolu s městem Olomoucí podílet na financování výstavby obchvatu. Všechny tyto skutečnosti by
mohly zaznít na plánované besedě. Občané budou včas informováni obvyklými komunikačními cestami.
Ad 4: KMČ by již měla mít vyčerpaný chodníkový rozpočet. Jakmile obdrží z OVVI zprávu o stavu
kapitoly provozní, rozhodnou členové, jestli zbylé peníze vynaloží na opravu dalšího chodníku (podle výše
prostředků), nebo je budou investovat do rekonstrukce hřiště v Lindnerově ulici (srovnání povrchu,
vymýcení náletových dřevin, dosetí trávy, osazení fotbalových branek a dalších laviček, oprava stávajících
sloupků na míčové hry).
Ad 5: Dne 11. 9. se uskuteční projednávání návrhu přístupových cest a dopravního řešení pro elektrifikaci a
zkapacitnění trati Olomouc – Uničov. Pavloviček se týká ulice Sladovní, která by měla být využita jako
jedna z přístupových cest ke stavbě. Za KMČ se jednání zúčastní Zdeněk Smyčka.
Ad 6: Ve věci výsadby nových stromů obdržela KMČ informaci, že je třeba vše nejdříve projednat s Ing.
Labounkovou z odboru životního prostředí. Členové se na ni obrátí s tím, že by bylo vhodné vysadit břízy ve
Veverkově ulici, další stromy v parčíku v Čadově ulici, podél ulic Pavlovické a Chválkovické a také na
prostranství před školou. To by si zasloužilo celkově estetičtější řešení.
Ad 7: KMČ byla MmOl požádána o stanovisko ke směně pozemků mezi městem a soukromým subjektem
(parc. č. 200/78, 162 m2, za parc. č. 200/72, 386 m2, oba pozemky se nacházejí vpravo za školní zahradou,
tzv. Za Měšťankou). Prostor by měl být využit ke stavbě rodinného domu. Členové KMČ rozhodli, že

směnu nedoporučí z těchto důvodů: oba pozemky jsou vedeny jako orná půda a KMČ je zásadně proti
výstavbě na orné půdě; podél sousední zahrady by měla vést plánovaná cyklostezka, která vyústí u školy do
Gorkého ulice, výstavba by mohla tyto plány narušit, navíc bude jistě potřeba vybudovat k novému domu
příjezdovou cestu, která by se s cyklostezkou křížila.
Ad 8: Sběrová sobota se v příštím roce uskuteční 2. listopadu 2019, kontejner bude přistaven ve Veverkově
ulici.
Ad 9: Členka KMČ RNDr. Mutinová informovala, že na Chválkovické ulici v místech, kde se kříží
s ulicemi Luční a Železniční, jsou ve vozovce hluboké vyježděné koleje a hrboly, mohlo by dojít
k poškození automobilů. KMČ se pokusí zjednat nápravu.
Ad 10: V souvislosti s výkopovými pracemi pro položení tubusu pro elektrické vedení chybí v Luční ulici
na několika místech už delší dobu povrch chodníku. Předsedkyně KMČ osloví příslušný odbor magistrátu
s žádostí o opravu.
Ad 11: KMČ obdržela informaci od p. Šulce z odboru správy městských komunikací, že bude letos z jeho
prostředků opravena ulice Kampelíkova. Bylo též dohodnuto, že se uskuteční místní šetření u cesty podél
železniční trati na Opavu, kde občané požadují umístění sloupků, které by zabránily průjezdu automobilů.
Na schůzce by se mělo vyjasnit, o kterou lokalitu přesně jde a komu patří.
Ad 12: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků,
upozornění či dohledu.
Schůze ukončena v 18.55 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

