
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 13. 7. 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, Jarmila 

Přerovská,Zdeněk Smyčka 

 

Program jednání:  
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 1. 6. 2020  

2. Hřiště v Lindnerově a Kampelíkově ulici, plevel na chodnících 

3. Opravy chodníků 2020 

4.Autobusová zastávka Chválkovická – Epava 

5. Estetizace 2019 

6. Cesta podél trati na Opavu 

7. Studie zeleně a Čadova ulice 

8. Patníky v Kampelíkově ulici 

9. Zvýšená prašnost v ulici Sladovní 

10. Různé  

 

Ad 2: Na základě připomínek občanů KMČ žádá, aby bylo posečeno Hřiště v Lindnerově 

ulici stále není posečené (přes urgence na TSMO i MmOl). Hřiště se pomalu znehodnocuje, 

v loni vyseté trávě vznikají velké drny náletových rostlin, kopřiviště v rohu se rozrůstá, to vše 

dětem znemožňuje hraní si a běhání. Dosud nebyly ani instalovány větší odpadkové koše ve 

větším počtu a ty malé jsou přeplněné, odpadky se také válejí kolem laviček. Hřiště tak začíná 

vypadat jako plevelem zarůstající skládka, což je vzhledem k loni vynaloženým prostředkům 

na jeho opravu škoda. Členové KMČ proto žádají, aby bylo hřiště pravidelně udržováno 

(sekáno, uklízeno) a tato údržba byla garantována i do budoucna.  

V ulicích Lindnerova, Gorkého a Pavlovická prorůstají chodníky plevelem, na některých 

místech je už vysoký jako průměrný člověk, znesnadňuje chůzi a ničí dlažbu. KMČ požaduje 

jeho odstranění. 

Na stejném podkladě KMČ žádá ořezání šeříku v parčíku u hřiště v Kampelíkově ulici – 

zasahuje příliš do chodníku. Také u tohoto hřiště přetéká koš odpadky, KMČ žádá pravidelné 

vyvážení. 

 

Ad 3: V roce 2020 byměl být z chodníkové kapitoly opraven chodník ve Veverkově ulici od 

č. 2 po č. 8. KMČ nyní vytipovala další úsek k opravě – v ulici Chválkovické od rohu 

Veverkovy ulice podél obchodu s elektrokoly. Velikost se bude odvíjet od množství peněz 

v chodníkové kapitole. 

 

Ad 4: Oprava chodníku u autobusové zastávky Chválkovická – Epavaje již zařazena do plánu 

prací TSMO. 

 

Ad 5: Z prostředků na estetizaci v roce 2019 byly mj. vysazeny břízy v ulici Veverkově. Ty 

nyní uschly. Členové KMČ proto požadují po odboru městské zeleně doklad o péči o tyto 

stromy – součástí totiž byla pětiletá údržba nově vysazených stromů. Rovněž požadují jejich 

opětovné vysazení. 

 

Ad 6: Ve věci údržby cesty vedoucí podél železniční trati na Opavu se členové KMČ 

rozhodli, že požádají magistrát, aby oficiálně oslovil Ing. Ladislava Kašpara, ředitele Správy 

železnic (Nerudova 1), s žádostí o pravidelnou údržbu této cesty. Byla přislíbena již 



v listopadu 2018, kdy proběhlo místní šetření. Zástupce SŽDC tehdy slíbil, že cesta bude 

jednou ročně zpevněna, aby se po ní dalo chodit. Dosud se tak nestalo. Místní občané cestu za 

ploty zahrad tradičně využívají, mají tuto oblast Pavloviček rádi, o čemž svědčí i to, že ji 

každoročně při akci Ukliďme Česko uklízejí. Pamětníci upozorňují na to, že kdysi podél ní 

vedl příkop, díky kterému nestála na povrchu voda. Dnes příkop není, na cestě se při dešti 

tvoří velké kaluže a bláto, nákladní automobily, které tudy jezdí, stav povrchu cesty ještě 

zhoršují. Dle katastru nemovitostí je parcela (č. 1430, obec Olomouc, katastrální území 

Chválkovice, LV 236) vedena jako ostatní komunikace a je majetkem státu, právo s ní 

hospodařit má Správa železnic. 

 

Ad 7:Nyní probíhá zpracovávání studie zeleně v okolí školy v Gorkého ulici. Ing. Losert, 

který má na starosti olomoucký cyklogenerel, se na KMČ obrátil s dotazem, jestli je v ulici 

Čadově (měla se z kapitoly 2,7 mil. opravovat už loni, ale kvůli výstavbě v sousední zahradě 

je oprava přesunuta zřejmě až na rok 2021) počítáno se zabudováním cyklostezky. KMČ 

nemá nové informace, členové předpokládají, že na základě zápisu z lednového jednání, 

v němž se psalo: „S plánem cyklostezky vedle chodníku v Čadově ulici bude třeba změnit 

již schválenou projektovou dokumentaci podle investičního záměru cyklogenerelu a též 

schválené stavební povolení. KMČ s těmito změnami souhlasí, bude se zasazovat o to, 

aby byl realizován projekt IZ 28 – Cyklostezka Gorkého – U Podjezdu, řešení v ulici 

Čadově.“,zadavatelé studie i její zhotovitelé zajistí, aby tento požadavek byl naplněn. Také 

v zápisu z březnového jednání bylo zdůrazněno, že je při zpracování studie je nutná 

spolupráce s odborem strategie a řízení, který má na starosti cyklogenerel, a tedy plánovanou 

cyklostezku, a s odborem, který má na starosti rekonstrukci chodníku a přilehlého zeleného 

pásu v Čadově ulici. KMČ chce proto požádat příslušná pracoviště magistrátu, aby potvrdila, 

že s požadavky KMČ se při zadávání i zpracování studie počítá. 

 

Ad 8: Na konci ulice Kampelíkovy, v místech, kde přiléhá k ulici Železniční, se stále stává, 

že z Železniční ulice se automobily zkracují cestu přes nově vybudovaný chodník přímo do 

Kampelíkovy. KMČ proto opětovně požaduje umístění kovových patníků do zmíněného 

prostoru. 

 

Ad 9: Občané si stěžují, že je obtěžuje nadměrná prašnost, kterou způsobují nákladní vozidla 

vyjíždějící Sladovní ulicí od stavby železnice na Chválkovickou ulici. Členové KMČ proto 

požadují, aby byla silnice častěji čištěna. 

 

Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu.  

 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.35 hod.     PhDr. Zita Chalupová  

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.    předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky 


