Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 3. 6. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30
hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová, RNDr. Kateřina
Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská
Omluveni: Svatopluk Doležel, Bc. Eva Lehnertová
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 6. 5. 2019
2. Cyklostezka v Pavlovičkách, beseda o dopravě
3. Chybějící víka na kontejnerech na stanovištích tříděného odpadu
4. Estetizace
5. Městský rozhlas
6. Inženýrské sítě v ulici Sibiřské
7. Semafor v ulici Chválkovické
8. Pavlovické babí léto
9. Chválkovický hlasatel
10. Různé
Ad 2: Jednání KMČ navštívil na pozvání členky KMČ Mutinové Ing. arch. Petr Daněk
z hnutí ProOlomouc, který je urbanista a je členem dopravní komise města. Vysvětlil, jak je
důležité, aby města byla protkána sítí cyklostezek. V mnoha z nich se investuje do jiných
forem dopravy (cyklistika, veřejná doprava), aby lidé nemuseli do města jezdit autem, kterých
stále přibývá. Nyní je již vydáno stavební povolení na budování cyklostezky od pevnůstky ve
Chválkovicích k Luční ulici. Bude vedena vedle chodníku. Její pokračování po pěšině „u
Vyroubalových“ nepovažuje Petr Daněk z několika důvodů za nejvhodnější. Naopak varianta
vedení cyklostezky rovně podél Chválkovické a Pavlovické ulice vede k lepší dopravní
obslužnosti, ovšem na úkor určité redukce parkovacích míst a zeleného pásu. Snížený počet
parkovacích stání by bylo možno nahradit zbudováním kolmého stání v Čadově ulice a to
zmenšením zelené plochy. Podle jeho slov by sice bylo škoda přijít o část zelených ploch, na
druhou stranu je cyklodoprava ekologická. Oběma variantami vedení cyklostezky se bude
komise dále zabývat a občany informovat. Další cyklostezka vede z ulice Na Zákopě přes
Bělidla. Ing. Daněk také stručně informoval o Východní tangentě – účastnil se několika
oficiálních setkání, na kterých se situace řešila. Členové KMČ se shodli na tom, že by se
podrobné informace měly dostat ke všem občanům Pavloviček, proto Ing. Daňka pozvali na
besedu o dopravě, kterou již nějakou dobu hodlají uspořádat. Beseda proběhne po dohodě
s Apoštolskou církví ohledně volných termínů v jejích prostorách nejlépe v září, zúčastní se jí
olomoucký historik PhDr. Milan Tichák, který promluví o historii dopravy v Pavlovičkách, a
Ing. arch. Petr Daněk, který přiblíží současnost, kam patří jak cyklostezky, tak Východní
tangenta. Občasné se o termínu dozvědí obvyklými kanály.
Ad 3: Na stížnosti na chybějící víka na kontejnerech tříděného odpadu reagovala Mgr. Radka
Piskačová, vedoucí odboru kultury MmOl, podle níž budou opravy kontejnerů zajišťovány
pravidelně a častěji.
Ad 4: Ve věci estetizace informovala KMČ Bc. Daniela Horňáková z odboru kultury, že již
byly na opravu hřiště v Lindnerově ulici uvolněny finanční prostředky a bude vystavena
objednávka pro TSMO. Oprava by měla stát cca 150 000 Kč, za zbylé peníze (dalších
150 000 Kč) chce KMČ dosadit v Pavlovičkách stromy – v parku kolem školy, podél ulice

Veverkovy. Zatím ale není jasné, kde všude by stromy mohly být – zejména kvůli vedení
inženýrských sítí. KMČ proto požádá o místní šetření, na které přizve zástupce odboru
městské zeleně a odpadového hospodářství, aby se přesně stanovilo, kde se stromy vysadí.
Ad 5: Členové KMČ Chalupová a Opletal navštívili jednání o městském rozhlase
v Olomouci. Půjde o projekt s názvem Modernizace varovného a informačního systému
ochrany města Olomouce, který by měl být dokončen v roce 2021. Systém bude tvořit
bezdrátový rozhlas, technické zabezpečení a 1832 hlásičů, které budou instalovány na sloupy
veřejného osvětlení. Plně automatizovaný systém budou moci využívat i KMČ, nikoli však ke
komerčním sdělením.
Ad 6: Ve věci budování inženýrských sítí (kanalizace) v ulici Sibiřské obdržela KMČ
informaci, že na takovou investiční akci v současné době nejsou finanční prostředky. Ing.
Miroslava Paucha z odboru strategie a řízení je v kontaktu s panem Turkem ze Sibiřské ulice,
který se na kanalizaci KMČ původně dotazoval, a řeší společně variantu napojení do
kanalizace Českých drah v nedalekém depu.
Ad 7: KMČ obdržela informaci z odboru dopravy, že kvůli nízkému provozu je nyní o
víkendech vypnuté semafory v celé Chválkovické ulici. Jde o zkušební provoz tohoto režimu,
který mají občané během následujících dvou měsíců připomínkovat. Pokud nebudou mít
námitky a tento režim se osvědčí, bude tato úprava trvalá. V opačném případě bude světelná
signalizace v předchozím provozu, tedy v sobotu a v neděli budou semafory zapnuté od 8 do
20 hodin. Vyzýváme proto občany aby se k věci vyjádřili, například oslovením členů KMČ
nebo e-mailem či telefonicky (kmc19@olomouc.eu, 776 310 724).
Ad 8: Pavlovické babí léto se uskuteční v neděli 15. září, snad na již opraveném hřišti
v Lindnerově ulici. Majitelé koní, kteří se účastnili Pavlovického Svátku matek, nabídli užší
spolupráci – záchranáře se psy, lukostřelbu, výrobu keramiky a další. Občané se tedy mohou
na podzim těšit na rozšířený program akce.
Ad 9: KMČ dostala nabídku od KMČ Chválkovice, že by mohla v jejich občasníku
Chválkovický hlasatel uveřejnit informace týkající se Pavloviček. KMČ toho chce využít
v nejbližším čísle, které by mělo vyjít v červenci. Nyní zjišťuje, kolik finančních prostředků
ze své provozní kapitoly by musela na tuto věc použít. Pokud bude cena únosná, najdou
pavlovičtí občané v červenci Chválkovický hlasatel ve schránkách.
Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu. Strážník Kopilčák informoval, že trávník u hospody Na
pile MP pravidelně kontroluje, stejně tak dělá namátkové kontroly, zda se v dopravní špičce
dodržuje jednosměrný provoz v ulici Na Zákopě.

Schůze ukončena v 19.00 hod.
Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

