Zápis z dálkového jednání KMČ č. 19 Pavlovičky konaného 1. 3. 2021
Zúčastnili se: 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 1. 2. 2021
2. Informace z TSMO
3. Chodník a silnice v Gorkého ulici
4. Estetizace 2021
5. Opravy chodníků 2021
6. Dlouhodobý investiční plán SmOl
7. Podněty od občanů
8. Různé
Ad 2: TSMO informovaly, že lavička u hřiště v Kampelíkově se už opravuje a že žádost o
uklizení odpadu u školy a hřiště v Lindnerově byla předána příslušným pracovníkům. Akce
Ukliďme Česko by měla proběhnout 28. 3., TSMO poskytne stejnou podporu jako v
předchozích letech, ale vzhledem k současným opatřením není jisté, že se akce uskuteční.
Snad bude možné ji jako loni přesunout na podzimní termín.
Od loňského roku platí nový zákon o odpadech, na jehož základě je třeba existenci černé
skládky ohlásit na odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy
odpadů.
Ad 3:Výtluky a propadlé části chodníku v Gorkého ulici vzal odbor dopravy a územního
rozvoje na vědomí.
Ad 4: Z prostředků estetizace (300 000 Kč) letos bude pokračovat, až dovolí počasí, výsadba
dřevin a úpravy okolí ZŠ Gorkého podle Studie zeleně. Ing. Štěpánková z odboru městské
zeleně pochopila vyjádření KMČ tak, že se budou hradit též všechny ořezy. KMČ proto
upřesňuje, že z estetizace se bude hradit pouze výsadba nových dřevin (jejich pětiletá údržba
se hradí z provozní kapitoly). Jediné kácení, které chtějí členové z této kapitoly zaplatit, jsou
túje rostoucí podél ulice Gorkého od ZŠ po ulici Lindnerovu, jež by měl nahradit chodník.
Ing. Štěpánková také informovala, že arboristická firma nedoporučila vazbu javoru vedle ZŠ.
Členové KMČ požadují místní šetření odboru a přehodnocení tohoto stanoviska.
Ve studii zeleně se počítá s následující výsadbou: 2 javory, 1 catalpa, 4 buky, 1 lípa, 162 růží
Lipstic, 3 dříny (členové KMČ se přiklonili k možnosti zaměnit je za magnólie), 1 jabloň, 1
douglaska, 1 tis červený (v tomto případě by bylo vhodné druh přehodnotit – je jedovatý a má
růst vedle školy), 1 zerav obrovský, 74 bobkovišní lékařských, 90 růží Kew garden, 9 třešní, 2
jilmy. V loňském roce již byly firmou pana Suchánka z Doloplaz vysazeny 2 javory, 3 buky,
1 catalpa a 1 lípa. Nyní odbor městské zeleně zajistí nacenění dalších dřevin a jejich výsadby.
Zejména u posledního buku je žádoucí, aby byl stejný jako 3 buky vysazené loni.
Břízy, které byly z estetizace v roce 2019 vysazeny ve Veverkově ulici, uschly. Odbor
městské zeleně informoval, že bude výsadbu reklamovat, zatím k žádné změně nedošlo, takže
ani údržba by se zatím neměla proplácet.
Ad 5: KMČ obdržela nacenění dalších chodníků od Vladimíra Čecha z TSMO. Letos je
k dispozici 200 000 Kč, které budou využity na opravu chodníku ve Chválkovické ulici od č.
48 po č. 58 (185 000 Kč), zbývající prostředky budou doplněny 50 000 Kč z provozní
kapitoly (celkem tedy 65 000 Kč) a KMČ pořádá Jaroslava Šulce z odboru dopravy a

územního rozvoje, jestli by přispěl částkou cca 100 000 Kč, aby se mohl opravit ještě úsek
této ulice od č. 58 po č. 70 (163 000 Kč). V provozní kapitole zůstanou peníze na údržbu
výsadeb a rezerva na podzimní akce, samozřejmě za předpokladu, že to epidemiologická
situace dovolí.
Byla také přeceněna ulice Edisonova – její oprava nyní vychází na 412 000 Kč, což je mimo
možnosti KMČ. Proto ji KMČ navrhne opravit v příštím roce z kapitoly 2,7 mil. KČ, o níž
rozhoduje rada města.
Ad 6: KMČ obdržela Dlouhodobý investiční plán SmOl, pro Pavlovičky se v něm počítá se
třemi akcemi: oprava hřiště u ZŠ Gorkého, energetická opatření v ZŠ Gorkého a pokračování
cyklostezky z Chválkovic. Jde o variantu, která povede od ulice Luční humny, od ZŠ pak
bude pokračovat po Gorkého, Sladovní a podél trati k podjezdu, na opačnou stranu Čadovou,
Veverkovou a Na Zákopě do Chválkovic.
Do letošního května je možné doplnit ještě jeden projektový námět. KMČ proto vyzývá
občany, aby přispěli i svými nápady, co by bylo vhodné v Pavlovičkách změnit, zlepšit. Na
KMČ se lze obracet mailem (kmc19@olomouc.eu) nebo telefonicky (776 310 724) do konce
dubna.
Ad 7: Na KMČ se obrátila paní Němčáková, obyvatelka ulice Pavlovické, která podala
několik podnětů:
a) prodloužení chodníku od konečné tramvaje v Pavlovičkách směrem do Divišovy ulice
(mezi zastávkou a chodníkem je cca 40 metrů trávníku, je třeba zjistit, komu patří
pozemek, a vznést dotaz na město, jestli by taková úprava byla možná, nutno uvážit,
že chodník není příliš frekventovaný);
b) dosadit živé ploty v ulici Pavlovické a Divišově (KMČ nechá akci nacenit a pokusí se
ji zahrnout do letošní estetizace);
c) na parkovišti u OC Bělidla neustále hraje hudba, což ruší obyvatele sousedních domů
(předsedkyně KMČ bude kontaktovat majitele s žádostí o ztlumení);
d) přidat popelnici na bioodpad a na kovy na stanoviště tříděného odpadu v Edisonově
ulici (o popelnici na bioodpad si žádají sami občané, dostanou ji od TSMO zdarma,
kontejner na kovy KMČ propjedná s odborem městské zeleně a odpadového
hospodářství).
Ad 8: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu.

Schůze ukončena v 18.15 hod.
Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

