
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky 

ze dne 4. 11. 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 7. 10. 2019 

2. Žehnání sochy P. Marie 

3. Adventní koncert 

4. Studie řešící prostor před ZŠ Gorkého 

5. Kácení stromů v Pavlovičkách 

6. Účast na jednání rady města 

7. Chodník v Kampelíkově ulici 

8. Estetizace 2019 

9. Různé 

 

Ad 2:Socha P. Marie už je restaurovaná a stojí na svém místě u autobusové zastávky Na Pile. 

V sobotu 9. 11. 2019 se konalo požehnání sochy, jehož se zúčastnili biskup Antonín Basler, 

náměstkyně primátora Markéta Záleská a premonstrát P. Hanák. Občané byli o konání akce 

informováni ve vývěskách, na webu města a dostali také letáček do schránek. Přestože nebylo 

vlídné počasí, na akci se sešly na dvě desítky lidí. M. Záleská informovala, že do 15. 11. bude 

socha ještě opatřena polychromovaným věncem u nohou a lampičkami na baldachýnu. 

Přítomní se shodli, že je dobře, že se sochu konečně podařilo opravit. V Olomouckým listech 

vyjde o akci zpráva. 

 

Ad 3: Poslední letošní akcí bude Adventní koncert. Původní termín byl plánován na neděli 8. 

prosince, ovšem z důvodu zaneprázdněnosti účinkujících se o týden přesouvá na neděli 15. 

prosince. Program bude letos obměněn – kromě vážné hudby zaznějí také vánoční koledy. 

Občané budou o akci informováni obvyklými cestami. 

 

Ad 4: Ing. Přibylová z odboru městské zeleně informovala KMČ, že je možné, aby KMČ 

požádala o zpracování odborné studie na řešení prostoru před ZŠ Gorkého. Tento požadavek 

proto KMČ oficiálně zašle odboru. Ten ho v první čtvrtině příštího roku vyhodnotí a sdělí, 

jestli je v příštím roce (také s ohledem na finanční náročnost) prioritní. 

 

Ad 5:Odbor městské zeleně informoval, že nejpozději do 5. 2. 2020 dojde k pokácení těchto 

stromů: 3 smrky v parčíku v ulici Čadově, 1 smrk před školou. Všechny uvedené stromy jsou 

uschlé a nacházejí se na pozemcích města. 

 

Ad 6: Předsedkyně KMČ se v pondělí 9. prosince zúčastní jednání Rady města Olomouce. 

Členové KMČ se shodli, že hlavním tématem, o kterém by měla s radními hovořit, je doprava, 

ať už jde o stále nerozhodnutou východní tangentu, nebo budování cyklostezek 

v Pavlovičkách. U cyklostezky se KMČ rozmýšlí, jestli ji vést podél ulice Pavlovické, resp. 

Chválkovické, nebo raději po pěšině, která začíná „u Vyroubalů“ a končí u ZŠ Gorkého. 

Členové se rozhodli, že si nechají zpracovat a nacenit obě varianty. 

 

Ad 7: Práce na opravách chodníku v Kampelíkově ulici z „chodníkové“ kapitoly KMČ již 

byly zahájeny. 



 

Ad 8:V rámci estetizace již bylo vysazeno 6 stromů v parku u ZŠ Gorkého, dále břízy v ulici 

Veverkově, hřiště v Lindnerově ulici bylo opět posekáno. Chybí likvidace kopřiviště v koutě 

hřiště, pod nímž je pravděpodobně černá skládka. Bude kontaktován pan Hala, který má na 

magistrátě na starosti hřiště a sportoviště, aby zjistil, jestli s touto prací ještě letos TSMO 

počítají. Dále byly v ulici Gorkého v prostoru u školy instalovány do vozovky dva retardéry, o 

které žádali obyvatelé domu na rohu ulic Gorkého a Čadovy kvůli rychlému automobilovému 

provozu, který ohrožuje jak děti, které si před domem hrají, tak školáky. 

 

Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu.  

 

 

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.     PhDr. Zita Chalupová   

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.     předsedkyně KMČ č. 19 

Pavlovičky 


