Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 3. 2. 2020, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Ing. Veronika Kochová, 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 6. 1. 2020
2. Výstavba cyklostezek v Pavlovičkách
3. Sběrové soboty
4. Opravy chodníků v roce 2020
5. Reklamace oprav v Luční ulici
6. Osvětlení přechodu v ulici U Podjezdu
7. Estetizace 2020
8. Různé
Ad 2: Jednání KMČ navštívili majitelé pozemků přiléhajících k plánované cyklostezce (od
„Vyroubalů“ k ZŠ v Gorkého ulici) p. Zajícová, Vyroubal, Ryšavý, Machala, Hůlkovi. Projevili obavu
o možnost přístupu na své pozemky po vybudování cyklostezky a také o bezpečnost – vjezdy do
zahrad budou ústit přímo do cyklostezky, u stezky se nachází autoservis. Požadují, aby vyasfaltovaná
část, která bude vedena jako silnice III. třídy, vedla až k poslednímu vjezdu do zahrady. Současně
upozornili na skutečnost, že před autodílnou často stojí voda, a bude proto nutné před asfaltováním
zavést kanalizaci. Vznesli také dotaz, jestli by nebylo možné dopravu, která ústí do ulice Chválkovické
na křižovatce s ulicemi Luční a Železniční (z průmyslového areálu), odvést jinudy, protože provoz zde
bývá často kritický.
Členové KMČ se shodli na tom, že nejvhodnější bude uspořádat k tématu cyklostezek besedu
pro občany, kde by odborník zastupující město Olomouc vše podrobně vysvětlil. Předsedkyně
zjistí časové možnosti potenciálních účastníků. Občané budou o konání včas informováni obvyklými
cestami.
Ad 3: KMČ souhlasí s plánem uspořádání jedné sběrové soboty, na jejíž organizaci se bude finančně
podílet z provozní kapitoly (polovinou nákladů). Původní nacenění z TSMO, které zajistil náměstek
primátora Matouš Pelikán po jednání předsedkyně s Radou města, činilo 60 000 Kč za celý den. Nyní
se jedná o přistavení kontejneru pouze v dopoledních hodinách (8.00–12.00), tudíž by příspěvek KMČ
měl být nižší než 30 000 Kč. Kontejner bude přistaven ve Veverkově ulici.
Přesto by KMČ raději přivítala zachování plošného systému sběrových sobot bez spoluúčasti,
neboť systém likvidace odpadů vč. velkoobjemového je celoměstskou službou. Žádáme proto Radu
města o zvážení přehodnocení stanoviska přenášet tuto službu na KMČ.
Ad 4: Z „chodníkové“ kapitoly (opět 300 000 Kč na rok 2020) bude letos uhrazena oprava těchto
chodníků: ulice Luční, lichá strana. Celkové náklady dle nacenění TSMO činí cca 490 000 Kč, opravit
takový chodník by tudíž bylo nad možnosti KMČ. Členové se proto rozhodli, že uvolní celých 300 000
Kč, 50 000 Kč přispějí z provozní kapitoly a požádají odbor dopravy o doplacení chybějících 140 000
Kč.
I letos je k dispozici částka 2,7 milionu Kč, jednotlivé KMČ mohou navrhnout další opravy, o jejichž
zařazení do plánu prací pak bude rozhodovat Rada města.Do této částky KMČ navrhne opravu ulice
Lindnerovy od ulice Gorkého k hřišti. Hřiště je nyní opravené, ulice slouží jako jediná příjezdová cesta
k němu a její stav je velmi špatný. Dalším návrhem opravy z částky 2,7 mil. Kč je ulice Veverkova od
č. 2 k č. 8. Jde o chodník dlouhý cca 80 metrů, přerušovaný vjezdy. V č. 2 žije člověk upoutaný na
invalidní vozík, špatný stav chodníku mu znesnadňuje pohyb.

Ad 5: Jak tlumočil host p. Ryšavý, v Luční ulici, v níž byla před rokem opravena kanalizace, není
povrch vozovky před č. 8 (propadá se, což ohrožuje bezpečnost chodců i řidičů) stále opraven. KMČ
mezitím dostala informaci od Ing. Zedka z odboru investic, že problém bude řešen jako reklamace
(závada se dle sdělení členky KMČ RNDr. Mutinové již opravuje). Podobná situace se nyní objevila v
prostoru u č. 3 a 5 – jsou zde špatně osazené poklopy kanálů, což působí hluk, navíc je vozovka
prasklá v celé šířce. I tuto závadu by měl odbor investic řešit jako reklamaci.
Ad 6: Na KMČ se obrátil předseda KMČ Chválkovice David Štěpánek ve věci osvětlení přechodu
v ulici U Podjezdu. Byl na tento problém upozorněn obyvatelkou Chválkovic. Špatné osvětlení může
způsobit, že řidiči chodce snáze přehlédnou. KMČ Pavlovičky proto požaduje prověření situace a
zajištění lepšího osvětlení přechodu.
Ad 7: Stejně jako loni mají letos KMČ k dispozici po 300 000 Kč na tzv. estetizaci. V Pavlovičkách
budou tyto peníze využity na vybudování umělého povrchu na malém hřišti pro míčové hry na hřišti
v Lindnerově ulici (cca 200 000 Kč), na zajištění studie, která bude řešit prostor před ZŠ v Gorkého
ulici (cca 30 000 Kč) a na výsadbu stromů, okrasných keřů a květin (Pavlovická, U Podjezdu,
Veverkova, cca 40 000 Kč).
Ad 8: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků,
upozornění či dohledu.

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

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

