Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 4. 3. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30
hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, Svatopluk Doležel, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová,
Bc. Eva Lehnertová,RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila
Přerovská
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 4. 2. 2019
2. Zimní údržba komunikací a chodníků
3. Socha Panny Marie
4. Akce KMČ a Apoštolské církve v roce 2019
5. Kácení zeleně
6. Havárie na chodníku ve Chválkovické ulici, cyklostezky v Pavlovičkách
7. Spolupráce s KMČ Chválkovice
8. Sečení trávy v letních měsících
9. Cesta podél železniční trati na Opavu
10. Různé
Ad 2:Na KMČ se obrátil odbor dopravy magistrátu s žádostí o spolupráci při plánování zimní
údržby komunikací a chodníků. Jde o návrh údržby komunikací a chodníků nebo naopak
zrušení této údržby oproti stávajícímu stavu. Členové KMČ se shodli, že komunikace i
chodníky v Pavlovičkách jsou udržovány dostatečně, není potřeb údržbu nikde rušit ani
zásadně doplňovat, jediným doplněním bude chodník v Lindnerově ulici od ulice Za Školou
po ulici Chválkovickou.
Ad 3:KMČ obdržela zprávu od odboru investic týkající se opravy sochy Panny Marie u
autobusové zastávky Na Pile. Odbor investic podle ní nyní dokončuje zadávací řízení na
restaurování sochy, oprava by měla proběhnout v letošním roce, termín dokončení je 30.
června 2019.
Ad 4:Nejbližší akce, které KMČ pořádá ve spolupráci s Apoštolskou církví, jsou Ukliďme
Pavlovičky (6. 4.) a Velikonoční koncert (23. 4.). Občané dostanou do schránek v nejbližších
dnech letáčky s přehledem všech letošních akcí, na začátku dubna pak letáčky k akcím
dubnovým. Členové KMČ se shodli, že pozvou na společný úklid Pavloviček 6. 4. také
garanta pavlovické komise. Samozřejmě přivítají účast co největšího počtu místních obyvatel.
Ad 5:Odbor městské zeleně informoval, že do 31. 3. je nutné skácet javor v parčíku v Čadově
ulici. Náhradní výsadba (1 listnatá dřevina) proběhne na dotčeném pozemku do 30. 11. 2019.
V Čadově ulici se nyní kácí také v zahradě, kde má vzniknout penzion pro seniory. Dle
předchozího rozhodnutí, KMČ vyčká, jestli bude výstavba do 15. března zahájena.
V opačném případě objedná opravu chodníku ve zmíněné ulici.
Ad 6:Na KMČ se e-mailem obrátil pan Ivo Karger, obyvatel domu ve Chválkovické ulici č.
136/72 s tím, že v chodníku je dlažba v havarijním stavu. KMČ situaci prověřila a bude
požadovat opravu havárie. Ivo Karger také vznesl dotaz na budování cyklostezek
v Pavlovičkách. KMČ proto opět osloví pana Loserta, který má na magistrátě na starosti tzv.
cyklogenerel, jak se cyklostezky vyvíjejí – spolu s nimi i pěšina vedoucí z Chválkovické ulice
k ZŠ Gorkého a dříve volně přístupná panelová cesta podél trati na Šternberk.

Ad 7:RNDr. Kateřina Mutinová navštívila jednání KMČ Chválkovice. Dohodla s jejími členy
spolupráci při plánování akcí pro občany (aby se nepřekrývaly termíny), vzájemné
umísťování informačních letáků o akcích do vývěsek, možnost uveřejnit informace o
Pavlovičkách do Chválkovického hlasatele, který vychází cca dvakrát za rok. Je ještě třeba
zjistit, kolik stránek by KMČ Pavlovičky měla k dispozici, v jakém nákladu CHh vychází, jak
by probíhala distribuce v naší městské části a jakou částkou by se na vydání KMČ Pavlovičky
podílela.
Ad 8: Ze strany Hnutí Pro Olomouc informovala RNDr. Kateřina Mutinová, že by jeho
členové přivítali koordinaci při sečení trávy v horkých letních měsících: mělo by se
přizpůsobit klimatickým podmínkám, tedy neprovádět seče, když je příliš sucho, protože je
pak prašněji a půda bez dostatečného porostu rychleji vysychá. Členové KMČ s tímto
návrhem souhlasí a jsou ochotni průběh počasí i růstu vegetace sledovat a včas oznámit, když
bude potřeba sečení provést.
Ad 9: Před několika měsíci se konalo místní šetření u nezpevněné cesty vedoucí podél
železniční trati na Opavu, kterou by pavlovičtí občané rádi využívali. Cesta patří SŽDC, na
místním šetření bylo přislíbeno, že ji SŽDC cca dvakrát za rok urovná a uklidí. Nyní by cesta
potřebovala obojí. KMČ počítá s jejím úklidem během akce Ukliďme Pavlovičky, připomene
také pan Oulehlovi ze SŽDC příslib vyrovnání povrchu.
Ad 10:MČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu.

Schůze ukončena v 18.30 hod.
Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

