
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

konaného 6. 9. 2021 v 17:30 hodin v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43  
 

Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš 

Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka 

Omluveni:Ing. Veronika Kochová 
 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 2. 8. 2021  

2. Městská zeleň 

3. Chodníkya vozovky v Pavlovičkách 

4. Akce v Pavlovičkách 2021 

5. Jednání se Správou železnic 

6. Edisonova ulice 

7. Estetizace 

8. Odkaz na webových stránkách 

9. Různé 
 

Ad 2: Šeřík u hřiště v Kampelíkově ulici byl zadán na ořez TSMO, stejně jako uschlé stromy na pokácení a osev 

trávníku podél chodníku v Luční ulici. U zastávky Chválkovická-Epava ve směru na Sv. Kopečekpřerůstá do 

chodníku okrasný keř. Také ten je třeba ořezat. Katalpa na trávníku před školou v ulici Čadově má zlomený 

terminál, bude vysazena nová. Dle informací z odboru městské zeleně bude uschlý buk na podzim vyměněn. 

Zlomený javor ginnala bude zastřižen. 
 

Ad 3: Povrch vozovky ve Veverkově ulici je opraven, KMČ bude urgovat opravu chodníku v Gorkého ulici – 

v některých místech se chodník propadá. 
 

Ad 4: Nadále KMČ počítá v případě příznivé epidemiologické situaces akcemi Ukliďme Pavlovičky (sobota 11. 

září) a Pavlovické babí léto (neděle 19. září). Pro děti budou připraveny skluzavka, skákací hrad, projížďky na 

koních, šlapací káry, soutěže a hry na téma včely a sladké odměny. Obě akce se konají ve spolupráci 

s Apoštolskou církví. 
 

Ad 5: KMČ oslovila náměstkyni primátora Kolářovou kvůli úklidu nezpevněné cesty vedoucí podél tratě na 

Krnov. Náměstkyně odpověděla, že rada města projednala naši žádost, nicméně Správa železnic zastává názor, že 

cesta vznikla na jejím pozemku jako nelegální, a odmítá s jejím stavem cokoli dělat.Úklid tedy zůstává na 

členech komise a místních občanech, kteří se zúčastní akce Ukliďme Pavlovičky. Tuto „drobnost“ mohou 

pro státní organizaci Správa železnic vykonat, když ona toho sama není ani schopna, ani ochotna. 
 

Ad 6: KMČ kontaktovala obyvatelka ulice Edisonovy s dotazem, kdy bude v této ulici opraven chodník. KMČ má 

nacenění od TSMO, financovat z chodníkové kapitoly tuto opravu je nad její možnosti. Proto ji navrhne v roce 

2022 do oprav ze speciální kapitoly 2,7 milionu, kterou schvaluje rada města. 

KMČ byla také informována, že v Edisonově ulici chybí cedule s názvem ulice, což často vede k chybnému 

doručování poštovních zásilek. KMČ požádá o nápravu této situace. 
 

Ad 7: Odbor městské zeleně zpracovává studii prostranství na rohu ulic Chválkovické a Veverkovy. Studie bude 

stát 16 000 Kč a bude hrazena z estetizace. Dále jsou z estetizace hrazeny tyto aktivity: 50 000 Kč – příspěvek na 

opravu části chodníku ve Chválkovické ulici, 90 ks růží dle studie zeleně před ZŠ Gorkého, úprava povrchu a osetí 

travou po kopřivišti na hřišti v Lindnerově ulici, terénní práce pod živými ploty v ulicích Divišově a Pavlovické. 
 

Ad 8: Na KMČ se obrátil pan Radek Ocelák s tím, že napsal článek o rodákovi z Pavloviček, významném 

fotografovi z přelomu 19. a 20. století Vladimíru Jindřichu Bufkovi. Pro zájemce je na záložce KMČ Pavlovičky 

na webových stránkách města (www.olomouc.eu) uveden odkaz na tento článek. 
 

Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně požadavků, upozornění či dohledu. 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.      PhDr. Zita Chalupová 

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

http://www.olomouc.eu/

