Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
konaného 7. 6. 2021 v 17:30 hodin v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43
Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Ing. Veronika Kochová, Božena
Kurfürstová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka
Omluveni: RNDr. Kateřina Mutinová
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 3. 5. 2021
2. Estetizace 2021 a městská zeleň
3. Dlouhodobý investiční plán
4. Vozovka ve Veverkově ulici
5. Kopřiviště na hřišti v Lindnerově ulici
6. Vegetace u hřiště v Kampelíkově ulici
7. Cyklostezka od ZŠ Gorkého po ulici Chválkovickou
8. Odpadkové koše
9. Různé
Ad 2: Z prostředků estetizace se nyní řeší nákup růžových keřů do prostoru u ZŠ Gorkého
(dle Studie zeleně). Javor v koutě vedle školní budovy zatím dle vyjádření odborné
arboristické firmy nepotřebuje vazbu. S kácením uschlých stromů odbor městské zeleně
počítá. Ve věci chodníku od školy k ulici Lindnerově je nutné uvážit, jestli se řada tújí
ponechá. Chodník by se do prostoru vedle silnice vešel, jen bude třeba dobře zvážit typ
chodníku a jeho ukotvení – nesmí porušit kořenový systém stromů. Řešení zeleného prostoru
na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické navrhnou pracovníci odboru městské zeleně během
léta.
Ad 3: Do Dlouhodobého investičního plánu Olomouce členové KMČ navrhli obnovu živého
plotu v ulicích Divišova a Pavlovická. Uskuteční se místní šetření zástupců KMČ, odboru
městské zeleně a zahradnické firmy.
Ad 4: Členové KMČ byli informováni o tom, že se povrch střední části vozovky ve
Veverkově ulici začíná drolit a rozpadat. Závada bude nahlášena odboru dopravy.
Ad 5: Na odstranění kopřiviště na hřišti v Lindnerově ulici se již pracuje, pracovníci TSMO
vybagrovali vyvýšenou vrstvu půdy, nyní zarovnávají povrch i boční hrany. Následně KMČ
požádá odbor městské zeleně o osetí travou.
Ad 6: Členové KMČ byli informováni, že šeřík, který roste u hřiště v Kampelíkově ulici, je
značně přerostlý. Situace bude nahlášena odboru městské zeleně.
Ad 7: Ohledně cyklostezky v Pavlovičkách informoval Ing. Stanislav Losert z odboru
strategie a řízení, že část za humny za ZŠ Gorkého nyní stagnuje, v příštím roce bude odbor
požadovat zařazení zpracování vyššího stupně projektové dokumentace do rozpočtu. Další
část cyklostezky, která by měla vést po chodníku v Čadově ulici, nyní se čeká na nabídku
projektanta, nový projekt by měl být dokončen ještě letos. Řešení garáží ve Sladovní ulici
zatím stagnuje, je třeba jednat s vlastníky jednotlivých pozemků. Část cyklostezky od
pevnůstky po Chválkovické ulici by se měla začít stavět v příštím roce – věc je závislá na
dotaci SFDI.

Ad 8: KMČ zvažovala umístění větších odpadkových košů u obou hřišť. Na hřišti
v Kampelíkově ulici byla situace vyřešena přemístěním koše, kapacita je nyní dostačující. Na
hřiště v Lindnerově ulici bude přidán kovový odpadkový koš se stříškou, protože stávající dva
malé plastové koše jsou nedostatečné.
Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu. MP bude znovu upozorněna na automobil Alfa Romeo,
který stále parkuje ve Veverkově ulici. MP bude dále požádána o namátkové kontroly
v ranních a odpoledních hodinách v ulici Na Zákopě. 31. 5. zde skončily opravy a ulice je
opět jednosměrná, což řidiči nedodržují.

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

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

