Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 4. 2. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30
hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, Svatopluk Doležel, PhDr. Zita Chalupová, RNDr. Kateřina
Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská
Omluveni: Božena Kurfürstová, Bc. Eva Lehnertová
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 7. 1. 2019
2. Opravy chodníků v roce 2019
3. Nová mailová adresa KMČ
4. Akce KMČ a Apoštolské církve – Maškarní radovánky
5. Jednání se zástupci města ohledně estetizace
6. Kanalizace v ulici Sibiřské, chodníky v ulici Čadově a Luční, retardér v ulici Gorkého
7. Informace z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
8. Různé
Ad 2: V roce 2019 mají KMČ opět k dispozici 300 000 Kč na opravy chodníků. Kromě toho
město znovu uvolnilo částku 2,7 milionu Kč – jednotlivé KMČ navrhnou opravy, které z
vlastního rozpočtu nemohou pokrýt, rada města vybere, které budou realizovány. KMČ
Pavlovičky navrhne na opravu z částky 2,7 mil. opravu liché části ulice Kampelíkovy (370
000 Kč), pokud bude tento návrh akceptován, ze své „chodníkové“ kapitoly (v případě
potřeby s přispěním z kapitoly provozní či s přispěním financí z odboru dopravy) navrhneme
letos opravit chodník v Luční ulici – lichá strana (491 810 Kč). Pokud návrh na opravu
Kampelíkovy akceptován nebude, přesune se do chodníkové kapitoly. Jaroslav Šulc z odboru
dopravy přislíbil z rozpočtu odboru doplacení chybějících 70 000 Kč.
Dle objednávky z roku 2018 má být opravena ulice Na Zákopě od ulice Veverkovy po č. 1 –
tyto práce zatím nejsou dokončeny, dle informací z odboru dopravy se tak stane, jakmile se
zlepší klimatické podmínky.
Drobné opravy (propadající se chodník vedle sochy P. Marie, nově také u domu č. 49 v ulici
Pavlovické, u domu č. 8 v ulici Luční) jsou řešeny jako havárie.
Ad 3: Všechny komise městských částí mají nové e-mailové adresy pro oficiální komunikaci.
KMČ Pavlovičky má adresu kmc19@olomouc.eu. Také občané se na komisi prostřednictvím
této adresy mohou obracet se svými požadavky, podněty či dotazy.
Ad 4: První letošní akce, kterou pořádá KMČ ve spolupráci s Apoštolskou církví, již
proběhla. 2. února to byly Maškarní radovánky pro děti. Navštívilo je na 80 lidí, ohlasy mezi
rodiči byly pozitivní. Občané Pavloviček obdrží do schránek letáčky se všemi letošními
akcemi.
Ad 5: RNDr. Mutinová se zúčastnila jednání s představiteli města ohledně tzv. estetizace, na
niž je letos vyčleněno cca 300 000 Kč pro každou KMČ na zvelebení městské části (mýcení
náletů, sázení dřevin, odstranění černých skládek apod.). Po poradě s Bc. Horňákovou z
odboru kultury se členové KMČ rozhodli, že tuto částku využijí na rekonstrukci hřiště v
Lindnerově ulici a zvelebení parku kolem základní školy. Do 18. 2. bude požadavek zaslán na
magistrát, poté proběhne nacenění a v dubnu by měla rada města požadavky schvalovat. KMČ
znovu zorganizuje místní šetření, na které pozve zástupce odboru cestovního ruchu a sportu
Bc. Vojtěcha Halu.

Na jednání se dále hovořilo o spolupráci s Městskou policií, KMČ obdržela materiál
Problematika osob bez domova z pohledu MP. Přítomný strážník Jiří Kopilčák potvrdil, že s
materiálem MP pracuje, členové KMČ se shodli, že v Pavlovičkách se lidé bez domova
nepohybují.
Rada města plánuje, že na svá jednání bude zvát předsedy KMČ, aby mohli představit
problémy, s nimiž se ve svých částech setkávají, osobně. Rada rovněž chce navštívit postupně
jednání všech KMČ. Pavlovičky by měly přijít na řadu ve 3. čtvrtletí roku 2020.
Ad 6: KMČ kontaktoval pan Turek, který vlastní dům v Sibiřské ulici. Rád by jej využíval,
ale v této ulici není zavedena kanalizace. KMČ zjistí, jaké jsou plány s rekonstrukcí této
lokality.
Oprava chodníku v Čadově ulici byla naplánována už na loňský rok (jako priorita odboru
koncepce a rozvoje). Nakonec byla odložena, protože během podzimu měly začít práce na
výstavbě penzionu pro seniory v zahradě domu v Čadově ulici a existovaly obavy, že by
stavební technika mohla nový chodník zničit. Během celého roku k žádné výstavbě nedošlo.
Jaroslav Šulc z odboru dopravy informoval, že investor sice ještě nemá vybraného stavebníka,
nicméně počítá s tím, že práce budou zahájeny do konce letošního března a inženýrské sítě
hotové do konce roku. Během roku 2020 by měla být výstavba tzv. Senzionu dokončena.
Přivítal by proto rekonstrukci chodníku odložit. Členové KMČ se rozhodli, že vyčkají, na
březnovém (případně dubnovém) jednání se rozhodnou, jak celou situaci řešit.
Jednání KMČ navštívila obyvatelka Luční ulice paní Jahodová. Opět si stěžovala, že
kanalizace, která byla v Luční před dvěma lety vybudována, není v dobrém stavu: kvůli
chybějícímu odvzdušnění se znovu začíná objevovat zápach. Bylo by proto žádoucí
odvzdušnění do kanalizace doplnit. V Luční ulici by se měl také opravit chodník, ovšem čeká
ji ještě rekonstrukce plynovodu. Bylo by proto žádoucí, aby na sebe obě opravy navázaly –
nejprve plyn, potom chodník. Také bude nutné dohlédnout na to, aby po opravě plynu byl
povrch vozovky (v loňském roce rekonstruovaný) uveden do původního stavu.
V loňském roce obyvatelé domu v Čadově ulici stvrdili svými podpisy, že jim retardér
v Gorkého ulici na úrovni základní školy nebude překážet. (Sami o něj projevili zájem,
protože automobily v této části ulice jezdí příliš rychle a ohrožují děti.) Občané se také
přimlouvají za to, aby Gorkého ulice byla osazena značkou Obytná zóna, která omezuje
rychlost. KMČ zjistí, v jakém stadiu se budování retardéru nachází a jaké by byly možnosti
dopravního značení.
Ad 7:KMČ obdržela zprávu z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, v níž
zdůvodňuje kácení stromů na pozemcích v majetku města (jedná se s největší
pravděpodobností o ulici Železniční – mezi uvedené důvody patří nepovolené výsadby,
zdravotní stav, bezpečnost, zastínění bytů). Dále se v ní uvádí, že v Lindnerově ulici
náhradní výsadba za vykácené dřeviny na hřišti a podél pěšiny z ulice Chválkovické
k ZŠ Gorkého byla prodloužena. Tato formulace zakládá dojem, že na hřišti a podél pěšiny
byly vykácené nějaké náletové dřeviny. To se však zatím nestalo. Posledním bodem zprávy je
informace, že vrba v ulici Na Zákopě bude ořezána nejpozději do 31. 3. 2019.
Ad 8: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu.

Schůze ukončena v 19.00 hod.

PhDr. Zita Chalupová

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

