
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 3 / 2022 07. 03. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PhDr. Zita Chalupová, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka, Dušan Čáslava, RNDr. Kateřina
Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Ing. Veronika Kochová, Božena Kürfurstová

Hosté: Jiří Bartík z Apoštolské církve

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Vozidlo ve Veverkově ulici
2. Městské investice v Pavlovičkách
3. Akce v Pavlovičkách v roce 2022
4. Chodník v ulici Gorkého
5. Poškození živého plotu v Edisonově ulici
6. Opravy chodníků 2022, estetizace
7. Cyklostezky v Pavlovičkách

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Usnesení:
Jiří Bartík z Apoštolské církve informoval, že termín Velikonočního koncertu se přesouvá na 14. 4. 2022 a
vystoupí na něm kvarteto členů MFO.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisuOsvětlení Lindnerova - PředánoOdpady v parku u ZŠ Gorkého -
PředánoChodník v Gorkého ulici - VyřešenéSTO Lindnerova - PředánoStarší požadavkyZápis č. 47/2021 ze
dne 06. 12. 2021: Pracovní skupina k Východní tangentě - Před uzavřenímZápis č. 47/2021 ze dne 06. 12.
2021: Název ulice - Před uzavřenímZápis č. 47/2021 ze dne 06. 12. 2021: Oprava chodníku v Čadově ulici -
VyřešenéZápis č. 47/2021 ze dne 06. 12. 2021: Odtah vozidla - VyřešenéZápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022:
Název ulice - Před uzavřenímZápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: STO Veverkova - VyřešenéZápis č. 1/2022
ze dne 03. 01. 2022: STO Edisonova - V realizaciZápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Odpady u STO
Edisonova - VyřešenéZápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Sběrové soboty - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
1. Vozidlo ve Veverkově ulici je již odtaženo.
2. Náměstkyně primátora Kolářová informovala o městských investicích v jednotlivých olomouckých čtvrtích v



letech 2019-2021. V Pavlovičkách město (včetně prostředků, o nichž rozhoduje KMČ) vynaložilo v průměru na
jednoho občana 22 032 Kč. Jedná se o infrastrukturu, investice do škol, chodníky a další komunikace, akce
estetizace. Pavlovičky jsou na čtvrtém místě ve výši investovaných prostředků na jednoho občana.
3. V Pavlovičkách se uskuteční letos tyto akce:
Ukliďme Pavlovičky, 2. 4., 14:00
Velikonoční koncert, 14. 4., 17:30
Pavlovický Svátek matek, 8. 5., 14:00
Pavlovické babí léto, 18. 9., 14:00
Adventní koncert, termín bude upřesněn
Všechny akce se konají buď v modlitebně Apoštolské církve v Pavlovické ulici nebo na hřišti v Lindnerově ulici.
Občané budou včas informováni.
4. Dne 2. 3. 2022 proběhlo v Gorkého ulici místní šetření ve věci nového chodníku od školy k ulici Lindnerově.
Přítomni byli zástupci KMČ, ODUR a OMZOH magistrátu. Odbor dopravy osloví projektanta s požadavkem na
vytvoření cenové nabídky na zpracování PD. Dle předběžného odhadu by cena měla činit cca 50 000 Kč, kterou
KMČ uhradí z prostředků estetizace. Vlastní vybudování chodníku proběhne v následujících dvou letech a opět
budou použity prostředky KMČ z estetizace, případně z provozní kapitoly dle finanční náročnosti.
5. Na poškození živého plotu automobily v Edisonově ulici upozornil místní občan. Podnět byl předán Městské
policii k častějším kontrolám a Ing. Labounkové z odboru městské zeleně k posouzení stavu živého plotu,
případně k obnově poškozených částí.
6. V. Čech z TSMO poslal KMČ přeceněnou nabídku na opravu chodníku ve Chválkovické ulici od č. 70 po ulici
Železniční. Cena nyní činí 209 161,33 Kč. Chodníková kapitola je letos 150 000 Kč, tyto prostředky budou na
opravu použity, 19 161,33 Kč bude použito z provozní kapitoly, 20 000 z kapitoly estetizace a KMČ požádá o 20
000 odbor dopravy.
Ing. Štěpánková z odboru městské zeleně požaduje po KMČ (kapitola estetizace) pětileté hrazení následné
údržby obnoveného živého plotu ulicích Pavlovické a Divišově, částka činí 55 000 Kč. Členové KMČ zásadně
nesouhlasí s jejím uhrazením, protože v loňském roce dle dohody s Ing. Labounkovou (doložitelné v mailové
komunikaci) se ze strany KMČ jednalo pouze o příspěvek cca 158 000 Kč) na terénní úpravy pod živými ploty,
nikoli o následnou péči o keře. V kapitole estetizace navíc tyto prostředky nemají. Financovat se z ní bude
příspěvek na opravu chodníku ve Chválkovické ulici (20 000), projekt na chodník v Gorkého ulici (cca 50 000
Kč) a nově též projekt na likvidaci zničeného chodníku a úpravu stanoviště tříděného odpadu u zeleného
prostranství na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické a výsadba terénní úpravy trávníku, případně výsadba
stromu a růží dle nové studie zeleně tohoto prostoru (KMČ zatím nemá nacenění, proto není jasné, kolik
prostředků bude potřeba). Následná péče se navíc hradí u dosavadních výsadeb v okolí ZŠ.
7. Majitel jedné z garáží v ulici Sladovní informoval e-mailem KMČ o možnosti jednání s majitelem panelové
cesty podél tratě na Šternberk - její majitel je údajně přístupný jednání s městem o odprodeji panelové cesty, po
které měla původně vést cyklostezka z Pavloviček do podjezdu (nyní se počítá s cestou mezi garážemi a
následně po opačné straně kolejí). KMČ zjistí, jaké jsou v tomto směru možnosti.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Estetizace: STO Veverkova x Chválkovická

KMČ požaduje místní šetření u zeleného prostranství na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické u stanoviště
tříděného odpadu. Dle studie zeleně tohoto prostoru chtějí členové vypracovat projekt na likvidaci
nepoužívaného zničeného chodníku, opravu podkladu STO a výsadbu živého plotu kolem STO. Vše bude
hrazeno z estetizace.

2 Panelová cesta podél trati na Šternberk

KMČ požaduje vyjádření magistrátu k možnosti jednání s majitelem panelové cesty o prodeji pro vybudování
cyklostezky a k možnosti případného odkupu cesty.

3 Chodník v Pavlovické ulici

Chodník v Pavlovické ulici u obchodu JYSK je od semaforu v ulici Roháče z Dubé po vilu na křižovatce ulic
Pavlovické a U Podjezdu zřejmě vinou výstavby zkřivený. KMČ požaduje jeho opravu.

4 Chodník v ulici Čadově



Členové KMČ chtějí znát termín budování chodníku s cyklostezkou v Čadově ulici - občané se ptají, kdy
konečně k opravě dojde. Pokud nebude realizována v letošním roce, KMČ požaduje alespoň provizorní opravu
míst, kde vinou budování bytů v přilehlé zahradě není zpevněný povrch, protože za deště je zde bláto a děti tato
místa obcházejí po silnici.

08 Obecné informace

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
PhDr. Zita Chalupová

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


