Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 5. 8. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30
hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová, Bc. Eva Lehnertová,
RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská
Omluveni: Svatopluk Doležel
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 1. 7. 2019
2. Estetizace
3. Beseda o dopravě v Pavlovičkách
4. Semafory v ulicích Pavlovická a Chválkovická
5. Hřiště v Pavlovičkách
6. Pavlovické babí léto
7. Olomoucké listy
8. Cesta kolem železniční trati na Opavu
7. Různé
Ad 2: V souvislosti s estetizací je třeba urgovat nacenění výsadby nových stromů v parku u
ZŠ Gorkého a ve Veverkově ulici, KMČ dosud z odboru městské zeleně neobdržela žádnou
zprávu. Na hřišti v Lindnerově ulici už je navožena a rozhrnuta nová hlína a vyseto travní
semeno. Dosud nebylo odstraněno kopřiviště a pod ním zřejmě černá skládka ani vymýceny
náletové dřeviny. Snad se vše podaří do Pavlovického babího léta 15. září. KMČ je v kontaktu
s Vojtěchem Halou z magistrátu, který práce koordinuje.
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,
se uskuteční ve čtvrtek 3. října v 17 hodin. Občané budou informováni obvyklými kanály.
Ad 4: Po dvou měsících zkušebního provozu byla světelná signalizace v ulicích Pavlovické a
Chválkovické uvedena do původního stavu, tedy semafory fungují i o víkendech.
Ad 5: Ohledně možnosti, kterou využívají ve Zlíně (komise mají dohodu s některým
z místních občanů, kterému dle potřeby zavolají, aby se o přerostlou trávu na hřišti postaral.
Je placen z prostředků komise) obdržela KMČ zprávu od Bc. Horňákové z magistrátu, že ve
Zlíně komise fungují jiným způsobem, ale nějaké řešení vymyslíme. KMČ proto přivítá,
pokud by někdo z pavlovických občanů měl o tuto spolupráci zájem. Může jít o čilého
důchodce, nezaměstnaného, který si rád něco málo přivydělá, tatínka na rodičovské dovolené.
Práce by byly příležitostné několikrát do roka, šlo by například o drobné opravy na hřišti
v Kampelíkově ulici (utažení šroubu na lavičce, spravení branky), posečení nějakého trávníku
nebo zástřih přerostlých keřů apod. KMČ lze kontaktovat na telefonním čísle 776 310 724
nebo e-mailem kmc19@olomouc.eu.
Ad 6: Akce Pavlovické babí léto se uskuteční v neděli 15. září ve 14 hodin na hřišti
v Lindnerově ulici. Návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad a obří skluzavku, soutěže a hry
o drobné dárky, projížďky na koních, šlapací káry, loutkové divadlo, ukázky výcviku
záchranářských psů. Letáčky jim budou doručeny do schránek jako obvykle.

Ad 7: KMČ byla informována, že se změnila koncepce městských Olomouckých listů a že je
možnost, aby jednotlivé KMČ informovaly o své činnosti. Rozhodli jsme se proto, že
v říjnovém vydání uveřejníme zprávu o Pavlovickém babím létě. Podle zájmu by totéž bylo
možné i v případě besedy o dopravě.
Ad 8: Přes příslib úpravy cesty vedoucí podél železniční trati na Opavu ze strany Správy
železniční dopravní cesty k žádným úpravám dosud nedošlo. KMČ proto SŽDC osloví ještě
jednou.
Ad 9: KMČ 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

