Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 3. 12. 2018, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30
hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, Svatopluk Doležel, PhDr. Zita Chalupová, Bc. Eva Lehnertová, RNDr.
Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská
Omluveni: Božena Kurfürstová
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 5. 11. 2018
2. Noví členové KMČ a garant MmOl
3. Silniční provoz v ulicích Na Zákopě, Železniční, Kampelíkova
4. Akce KMČ a Apoštolské církve
5. Náhradní výsadba v Železniční ulici a odhlučnění
6. Vrba v ulici Na Zákopě, hřiště v Kampelíkově ulici
7. Nové chodníky v roce 2018
8. Místní šetření podél železniční trati na Opavu
9. Chodník v Luční ulici
10. Termíny jednání KMČ v roce 2019
11. Vyjeté koleje ve vozovce u přechodu Pavlovické ulice u hospody Na pile, propadlý chodník
vedle sochy P. Marie
12. Různé
Ad 2: Po změně politické reprezentace na radnici bude KMČ č. 19 Pavlovičky pracovat v
rozšířeném složení. Nominace politických stran: předsedkyně PhDr. Zita Chalupová (KDU-ČSL),
Dušan Čáslava (ODS), RNDr. Kateřina Mutinová (ProOlomouc), Ing. Aleš Opletal (Piráti),
Zdeněk Smyčka (KDU-ČSL), Jarmila Přerovská (ANO 2011). Byli nominováni další tři členové:
Svatopluk Doležel (SPD-SPOZ), Božena Kurfürstová (KSČM) a Eva Lehnertová (spOLečně).
Garantem pavlovické komise je Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL), náměstek primátora města
Olomouce.
Ad 3: Jednání KMČ navštívil městský strážník pan Kopilčák. Byla mu tlumočena žádost KMČ,
aby Městská policie častěji kontrolovala dodržování jednosměrného provozu v ulici Na Zákopě a
přejíždění zejména větších automobilů z ulice Železniční do ulice Kampelíkovy přes čerstvě
předlážděný chodník. Kontroly přislíbil. KMČ bude v této věci usilovat o to, aby v těchto místech
město nainstalovalo betonové sloupky, které by průjezdu bránily.
Ad 4: KMČ ve spolupráci s Apoštolskou církví počítá v nejbližší době a v následujícím roce s
akcemi: Adventní koncert (proběhl v neděli 9. 12. 2018, zúčastnilo se ho cca 50 posluchačů),
Maškarní radovánky pro děti (2. 2. 2019), Ukliďme Pavlovičky (6. 4. 2019), Velikonoční koncert
(23. 4. 2019), Pavlovický Svátek matek (12. 5. 2019), Pavlovické babí léto (15. 9. 2019) a
Adventní koncert (8. 12. 2019). Plánovaná beseda o minulosti a současnosti dopravy v
Pavlovičkách s olomouckým historikem PhDr. Milanem Tichákem se uskuteční, jakmile se KMČ
podaří získat pro vystoupení na besedě zástupce města, který by informoval o situaci s východní
tangentou. O všech akcích budou občané informováni obvyklými kanály. Financování akcí bude
KMČ řešit až na svém lednovém jednání, protože rada města by měla jednat o jiné struktuře
rozpočtu komisí. Člen KMČ Svatopluk Doležel nicméně už nyní nabídl obohacení programu
venkovních akcí (Pavlovický Svátek matek a Pavlovické babí léto) např. o šermíře či jiné atrakce,
rovněž projevil zájem podílet se sponzorsky na dárcích a odměnách pro děti, což KMČ přivítala.

Ad 5: Již v minulém zápisu KMČ jasně deklarovala, že bude v ulici Železniční požadovat
náhradní výsadbu dřevin po vykácených stromech a také odhlučnění zdejších domů od
nepříjemného provozu v této ulici. Členové KMČ Ing. Opletal a RNDr. Mutinová informovali, že
náhradní výsadba už probíhá. Po jejím ukončení KMČ situaci vyhodnotí a uváží, jak bude dále
postupovat.
Ad 6: O přerůstající vrbě v ulici Na Zákopě u č. 9 i poškozených ochranných a herních prvcích na
pískovišti na hřišti v Kampelíkově ulici byly informovány TSMO. Přislíbily nápravu, ohledně
hřiště už má KMČ zprávu, že vše bylo prověřeno, TSMO nenašly vážnější závady a žádají, aby o
těchto problémech rodiče, kteří hřiště s dětmi navštěvují, informovali TSMO přímo nebo
prostřednictvím KMČ i mimo pravidelná jednání.
Ad 7: V letošním roce KMČ objednala opravu chodníků v ulicích Na Zákopě od ulice Veverkovy
po č. 1, Na Zákopě – před VŠ kolejemi (z rozpočtu odboru správy městských komunikací),
Železniční od ulice Na Zákopě po Chválkovickou. Současně od Jaroslava Šulce z odboru správy
městských komunikací obdržela v říjnu zprávu, že bude z prostředků odboru opravena také
polovina ulice Kampelíkovy. Dosud jsou opraveny ulice Železniční a Na Zákopě před VŠ
kolejemi. Předsedkyně zjistí, jak je to s dalšími opravami.
Ad 8: V listopadu proběhlo místní šetření u železniční trati na Opavu. Zúčastnili se ho členové
KMČ, Jaroslav Šulc z odboru správy městských komunikací, Zdeněk Oulehla a Josef Ťuik ze
Správy železniční dopravní cesty. Občané si stěžovali, že automobily, které zde jezdí, ničí povrch
cesty a občané Pavloviček ji nemohou využívat. Výsledky místního šetření a následné informace
Jaroslava Šulce jsou následující: dopravní značení ani pozemek, na kterém stojí, nejsou v majetku
města, jakékoli změny je tedy třeba řešit s vlastníkem (SŽDC), žádost je nutné podat na stavební
odbor, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací po předchozím projednání na
Dopravním inspektorátu PČR. Během šetření Zdeněk Oulehla ze SŽDC přislíbil, že SŽDC může
cca dvakrát ročně při úpravách trati opravit také vyježděnou cestu, aby ji občané mohli využívat.
KMČ se shodla na tom, že toto řešení je přijatelné.
Ad 9: V souvislosti s chybějícími částmi dlažby chodníků v Luční ulici obdržela KMČ zprávu, že
bude provedena náprava. Členka KMČ RNDr. Mutinová, která v ulici bydlí, zjistila, že u domu č.
5 stále několik dlaždic chybí. U domu č. 27 dlaždice jsou, ale jiného tvaru než okolní. Firma prý
slíbila nahradit je takovými, které by tam seděly. Ještě se tak nestalo.
Ad 10: KMČ se shodla, že termíny jejích jednání v roce 2019 budou opět každé první pondělí v
měsíci, tedy 7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 5. srpna, 2.
září, 7. října, 4. listopadu a 2. prosince 2019. Termíny budou vyvěšeny ve vývěskách, občané je
také najdou na stránkách KMČ na webu města.
Ad 11: Ve vozovce na přechodu u hospody Na pile jsou hluboké vyjeté koleje. Pro občany je tato
situace nebezpečná. KMČ bude požadovat nápravu. Také v chodníku vpravo od sochy P. Marie u
autobusové zastávky Na Pile zeje díra. KMČ bude opět požadovat nápravu.
Ad 12: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků,
upozornění či dohledu.
Schůze ukončena v 20.30 hod.
Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

