
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 5. 10. 2020, konaného v základní škole, Gorkého 39, v 17.30 hod.  

Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Ing. Veronika Kochová, Božena 

Kurfürstová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk 

Smyčka  

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 7. 9. 2020  

2. Studie zeleně v prostoru před ZŠ Gorkého 

3. Estetizace 2020, 2021 

4. Oprava Čadovy ulice 

5. Opravy chodníků v roce 2021 

6. Ukliďme Pavlovičky 

7. Parkování v Olomouci 

8. Hřiště v Lindnerově ulici 

9. Sdílená kola a elektrokoloběžky 

10. Ořez přerostlé vegetace 

11. Chodník ve Chválkovické ulici 

12. Různé  

 

Ad 2: Jednání KMČ se uskutečnilo v ZŠ Gorkého, zúčastnili se ředitel ZŠ Mgr. Vladislav 

Tesařík, Ing. Helena Přibylová z odboru městské zeleně a Ing. Karin Dienstbierová, autorka 

studie zeleně v prostoru před ZŠ Gorkého. Studie zahrnuje území před školou a školní 

zahradou a řeší také přilehlou Čadovu ulici. Jak informovala Ing.Dienstbierová, většina dřevin 

v tomto prostoru není v dobrém stavu, studie tedy počítá s kácením a výsadbou buků, lip, 

javorů, katalp, třešní a babyk, dále okrasných keřů a květin. Túje lemující Gorkého ulici od 

ZŠ nahradí chodník. Prostor mezi školou a zahradou, v níž se nyní stavějí domy, je zmenšen 

plotem zahrady. Údajně má na toto území majitel zahrady dle občanského zákoníku nárok, 

nicméně prostor za plotem není nijak využíván ani obděláván, takže snad bude možné, aby se 

plot z městského pozemku opět posunul. To by umožnilo pohodlné řešení tohoto prostoru a 

vedení cyklostezky současnou pěšinou za humny. Ředitel Tesařík i členové KMČ se změnami 

v představené studii souhlasí.  

 

Ad 3: Letošní částka 150 000 Kč určená na estetizaci nemůže být využita na vybudování 

umělého povrchu na malém hřišti pro míčové hry na hřiště v Lindnerově ulici, protože 

náklady by byly mnohem vyšší. Členové KMČ se proto rozhodli, že z těchto prostředků bude 

vysazena část dřevin, s nimiž počítá studie zeleně, a dále zlikvidováno kopřiviště na hřišti. 

Mgr. Tesařík navíc informoval, že v prostoru školní zahrady, kde dříve byly soukromé 

zahrádky, se bude budovat velké sportovní hřiště, které bude o odpoledních otevřeno 

veřejnosti, takže umělý povrch na malém hřišti ztrácí opodstatnění. 

 

Ad 4: Již asi dva roky existuje projektová dokumentace na opravu Čadovy ulice. Oprava byla 

odložena kvůli výstavbě domů v přilehlé zahradě. Loni KMČ souhlasila s návrhem, aby 

chodníkem v Čadově ulici vedla též cyklostezka, což vyžaduje novou projektovou 

dokumentaci. S touto variantou počítá i představená studie zeleně. Členové KMČ budou 

důsledně trvat na tom, aby nebyla realizována původní varianta opravy (chodník a zelený 

pás), nýbrž varianta nová (chodník, cyklostezka, zelený pás s alejí stromů), aby se v budoucnu 

nestalo, že oprava bude provedena a následně se chodník opět rozkope kvůli cyklostezce. 

 



Ad 5: Na KMČ se obrátil obyvatel Edisonovy ulice s tím, že chodník v této ulici se již léta 

neudržuje a potřeboval by opravu. KMČ nechá chodník přecenit a pokusí se ho zařadit do 

oprav chodníků z kapitoly 300 000 Kč v příštím roce. 

 

Ad 6: V sobotu 19. září se uskutečnila akce Ukliďme Pavlovičky. Sešlo se velmi malé 

množství lidí, ale i odpadu bylo letos o poznání méně. Vše proběhlo ve spolupráci 

s Technickými službami, které sesbíraný odpad odvezly.  

 

Ad 7: Předsedkyně KMČ byla na projednávání návrhu parkování v Olomouci. Připravují se 

mnohé změny, vzniknou nová parkoviště, změní se tarify parkovného, které by mělo být 

zavedeno téměř na celém území města Olomouce. Periferních městských čtvrtí Bělidla, 

Pavlovičky, Chválkovice, Týneček, Droždín, Lošov a Radíkov se zavádění parkovného 

netýká. 

 

Ad 8: Ing. Štěpánková z odboru městské zeleně informovala KMČ, že hřiště v Lindnerově 

ulici bylo zařazeno do pravidelné údržby. To potvrdily TSMO, které udělají čtvrtou letošní 

seč mezi 12. a 16. říjnem. 

 

Ad 9: KMČ se měla vyjádřit k sdíleným kolům a elektrokoloběžkám. Členové se shodli, že 

by elektrokoloběžky neměly jezdit po chodnících, protože jezdí příliš rychle a mohou 

ohrožovat chodce. Také bývají často zaparkované u stojanu na kola u Lidlu, kde zabírají 

místo cyklistům. Byl by tam vhodný další stojan. Také by stojany mohly být na rohu ulic 

Chválkovická a Veverkova (před opravnou a prodejnou kol) a v ulici Na Zákopě u VŠ kolejí. 

 

Ad 10: Vrba v ulici Na Zákopě stále není podle informací občanů ostříhaná a její větve 

znemožňují využití chodníku. KMČ požaduje nápravu tohoto stavu. Na hřišti v Kampelíkově 

ulici je přerostlý šeřík, KMČ požaduje také jeho ostříhání. 

 

Ad 11: Chodník ve Chválkovické ulici před domem č. 25 je propadlý v celé šířce. Za deště je 

na něm velká kaluž, kterou je potřeba obcházet po trávníku. KMČ požaduje opravu tohoto 

stavu. 

 

Ad 12: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu.  

 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 19.30 hod.     PhDr. Zita Chalupová  

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


