
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 1. 7. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 

hod.  

 

Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Bc. Eva Lehnertová, RNDr. Kateřina 

Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská  

Omluveni: Svatopluk Doležel, Božena Kurfürstová  

 

Program jednání:  
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 3. 6. 2019  

2. Estetizace  

3. Beseda o dopravě v Pavlovičkách 

4. Semafory v ulicích Pavlovická a Chválkovická 

5. Opravy chodníků v roce 2019 

6. Hřiště v Pavlovičkách 

7. Různé  

 

Ad 2: V rámci estetizace proběhlo v pátek28. 6. místní šetření v parku u ZŠ v Gorkého ulici. 

Účastnili se ho členové KMČ Chalupová, Mutinová, Opletal, za oddělení KMČ Bc. Jakub 

Pešata a z odboru městské zeleně Ing. Helena Přibylová a Ing. Dita Labounková. Ing. 

Přibylová navrhla zpracovat studii v hodnotě 35 000 Kč, která by řešila prostranství před 

školou a zelený pás v ulici Čadově. Členům KMČ je ale líto utrácet peníze za studii, která by 

se realizovala během následujících 10–20 let, chtějí, aby v parku u školy byly co nejdříve 

vysazeny stromy jako náhrada za kusy, které byly zničeny dřevokaznými houbami, větrem, 

bouřkou apod. Výsledná dohoda tedy zní, že v parku u školy bude vysazeno 6 stromů, ve 

Veverkově ulici v závislosti na vedení inženýrských sítí 2–3 břízy. KMČ bylo doporučeno, 

aby zkusila podat během podzimu na odbor zeleně požadavek na zpracování studie, pokud 

bude mít odbor dostatek finančních prostředků, mohl by požadavku vyhovět. 

Hřiště v Lindnerově ulici by mělo být opraveno během prázdnin – urovnání povrchu, 

vykácení náletů, osazení branek. K zatravnění by mělo dojít až v září, protože dle sdělení 

Barbory Koppové z TSMO by v horkých letních měsících travní semeno nevzešlo. 15. září se 

koná Pavlovické babí léto, zatravnění bude tedy naplánováno po jeho skončení. 

Na estetizaci má KMČ celkem 300 000 Kč. Cca 150 000 Kč bude stát rekonstrukce hřiště 

v Lindnerově ulici, zatím KMČ nemá informaci, na jakou částku vyjde výsadba nových 

stromů. Pokud nějaké peníze zůstanou, členové KMČ se na srpnovém jednání dohodnou, jak 

by je mohli využít (výsadba keřů např. v Luční ulici apod.). 

 

Ad 3: Beseda o dopravě v Pavlovičkách, jíž se zúčastní olomoucký historik PhDr. Milan 

Tichák a Ing. arch. Petr Daněk z hnutí ProOlomouc, urbanista a člen dopravní komise města, 

má tři navržené termíny: 12. září, 19. září a 3. října. Členové KMČ zjistí, na kterém termínu 

se oba účastníci shodnou. Občané budou informování obvyklými kanály. 

 

Ad 4: KMČ obdržela stížnosti od občanů v souvislosti s o víkendu vypnutými semafory 

v ulicích Pavlovické a Chválkovické. Provoz je sice menší, ale ne natolik, aby semafory 

nebyly potřeba: chodci obtížně přecházejí, automobily mají problém vyjet z boční ulice. KMČ 

proto požaduje uvedení světelné signalizace do původního stavu, tedy aby byly semafory o 

víkendech opět v provozu. 

 



Ad 5: V letošním roce bude z „chodníkové“ kapitoly rozpočtu KMČ opraven chodník v ulici 

Kampelíkově, protože nebyl vybrán radou města k opravě z kapitoly 2,7 mil Kč. KMČ zaplatí 

300 000 Kč, odbor dopravy uhradí chybějících 71 000 Kč. 

 

Ad 6: Od občanů vzešel požadavek, aby bylo dětské hřiště v Kampelíkově ulici (a 

v budoucnu i opravené hřiště v Lindnerově ulici) častěji sečeno – děti ve vysoké trávě nejsou 

vidět, ztrácejí se hračky. TSMO nemohou samy rozhodovat, kdy se hřiště může posekat, Ing. 

Štěpánková z odboru městské zeleně informovala, že město rozhodlo, že se nebude sekat 

tráva ve městě tak často jako v dřívějších letech kvůli vysokým teplotám (příliš nízká tráva 

způsobuje vysychání půdy). Nicméně hřiště se sečou častěji než ostatní zelené plochy. Pokud 

je tráva příliš přerostlá, je třeba upozornit a počkat, až se TSMO s technikou na hřiště 

dostanou. Na jednání uvedl Ing. Opletal příklad Zlína, kde mají komise dohodu s některým 

z místních občanů, kterému dle potřeby zavolají, aby se o přerostlou trávu na hřišti postaral. 

Je placen z prostředků komise. Předsedkyně KMČ se pokusí zjistit, jestli by podobný model 

nebyl využitelný i v olomouckých komisích. 

Další požadavek občanů je, jestli by mohlo být zakryté dětské pískoviště na hřišti 

v Kampelíkově ulici. Předsedkyně KMČ opět zjistí, co by se ve věci dalo dělat. 

 

Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu.  

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.45 hod.      PhDr. Zita Chalupová  

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.     předsedkyně KMČ č. 19 

Pavlovičky 


