
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 6 / 2022 06. 06. 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: Bohdan Klímek

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Cyklostezka ze Sladovní ulice k podjezdu
2. Hřiště v Lindnerově ulici
3. Vozidla v ulicích Kampelíkově a Veverkově
4. Lavička na hřišti v Kampelíkově ulici
5. Oprava chodníku v Čadově ulici
6. Magazín Měníme Olomouc
7. Projektové náměty 2023

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Usnesení:
Pan Bohdan Klímek navštívil jednání komise s návrhem řešení cyklostezky od Sladovní ulice k podjezdu.
Původní návrh Ing. Loserta z odboru strategie počítal s vedením mezi garážemi a poté podél trati. Toto řešení
se však ukazuje jako neprůchodné, protože České dráhy už prodaly část pozemků s garážemi nájemcům, kteří
s vedením cyklostezky nesouhlasí (pan Klímek je jedním z nich). KMČ zatím nemá informace, jak se bude
cyklostezka vyvíjet. Pan Klímek informoval, že majitel panelové cesty na druhé straně trati není odprodeji
nakloněn. Dle Klímkova návrhu by stezka mohla vést těsně podél trati za trafostanicemi. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Název ulice - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: STO Veverkova - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: STO Edisonova - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Odpady u STO Edisonova - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Sběrové soboty - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Osvětlení Lindnerova - Předáno
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Odpady v parku u ZŠ Gorkého - Předáno
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Chodník v Gorkého ulici - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: STO Lindnerova - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Estetizace: STO Veverkova x Chválkovická - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Panelová cesta podél trati na Šternberk - Předáno



Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Chodník v Pavlovické ulici - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Chodník v ulici Čadově - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Kanály v Lindnerově ulici - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Oprava chodníku ve Chválkovické ulici - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Kácení stromů - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Investice v ZŚ v Gorkého ulici - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: STO Edisonova - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Odvoz odpadu - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
1. Členové KMČ diskutovali návrhy pana Klímka ohledně cyklostezky. Nedokáží posoudit, jestli by jím
navrhovaná varianta byla průchodná, proto osloví Ing. Loserta, aby věc projednal s kompetentními místy a
následně KMČ informoval o výsledku a také výhledu budování cyklostezky.
2. Hřiště v Lindnerově ulici bylo dle informací Ing. Steigerové z TSMO posečeno, doseto travním osivem a
následně byl aplikován postřik. Členové KMČ požadují, aby hřiště bylo sečeno pravidelně a pečlivěji, neustále
na něm vyrůstají nálety, které, když se včas neposečou, povrch hřiště ničí a znemožňují dětem jeho využívání.
3. Dle informací občanů parkují v ulicích Kampelíkově a Veverkově odstavené vozy. Veverkova ulice před
domem č.8: stříbrný Ford Mondeo, SPZ SK 949BE.
Kampelíkova ulice před domem č.2: černé Audi, SPZ 6M96938 a zelené Suzuki, SPZ 4M58078. KMČ požádá
Policii ČR o prověření a případné následné odtažení.
4. Lavička na dětském hřišti v Kampelíkově ulici (před plotem u domu č. 5) vyžaduje opravu - výměnu prkna.
Jedno už je zcela rozpadlé, jeho část leží pod lavičkou na zemi. Lavičku nelze vůbec využívat. 
5. Jak informoval Jaroslav Šulc z odboru dopravy, ve věci opravy chodníku v Čadově ulici se nyní čeká na
stavební povolení, poté odbor dopravy zařadí požadavek do návrhu investičních akcí na rok 2023.
Požadavek KMČ aby byl chodník alespoň provizorně upraven, aby po něm děti mohly chodit i za deště, již byl
splněn, dodavatelská firma dokončila nově vybudované sjezdy tedy nejhorší místa chodníku, zalitím asfaltem.
6. Na KMČ se obrátil Mgr. Vežranovský z odboru kanceláře primátora s žádosti o zaslání několika aktivit KMČ,
které přispěly k rozvoji městské části. Aktivity budou zveřejněny v magazínu Měníme Olomouc. Členové KMČ
vybrali tyto aktivity: 
a) záchranu a obnovu hřiště v Lindnerově ulici, akce, které se na něm pravidelně konají
b) opravu chodníku v Čadově ulici
c) výsadby v okolí školy a na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické
d) plánovaný chodník v ulici Gorkého od chodníku do školy po ulici Lindnerovu
7. V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2023 byla KMČ vyzvána, aby zaslala dva projektové náměty do
dlouhodobého investičního plánu města. Předsedkyně KMČ ověřila, že budování všech plánovaných
cyklostezek v Pavlovičkách v DIP je, opravu Čadovy ulice zařadí odbor dopravy. Proto KMČ požádá o zařazení
opravy ulice Lindnerovy od ulice Gorkého ke hřišti a vybudování chodníku v Gorkého ulici od školy k ulici
Lindnerově.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Cyklostezky v Pavlovičkách

KMČ požaduje od Ing. Loserta z odboru strategie informaci o stavu projektu budování cyklostezek v
Pavlovičkách. Jde zejména o úsek z ulice Chválkovické humny k základní škole v ulici Gorkého a úsek z ulice
Sladovní mezi garážemi a podél železniční trati k podjezdu.

2 Hřiště v Lindnerově ulici

KMČ požaduje, aby bylo hřiště v Lindnerově ulici sečeno pravidelně, a zejména pečlivěji, aby nálety neničily
travní porost a neznemožňovaly tak dětem hřiště plnohodnotně využívat.

3 Odstavená vozidla



KMČ požaduje, aby Policie ČR prověřila následující odstavená vozidla:
Veverkova ulice před domem č.8: stříbrný Ford Mondeo, SPZ SK 949BE.
Kampelíkova ulice před domem č.2: černé Audi, SPZ 6M96938 a zelené Suzuki, SPZ 4M58078. 
V případě, že se skutečně jedná o odstavené automobily, k nimž se nikdo nehlásí, požaduje KMČ jejich
odtažení.

4 Lavička na hřišti v Kampelíkově ulici

KMČ požaduje opravu lavičky na dětském hřišti v Kampelíkově ulici (před plotem u domu č. 5). Jedno z prken už
je zcela rozpadlé, jeho část leží pod lavičkou na zemi. Lavičku nelze vůbec využívat. 

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 10. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PhDr. Zita Chalupová

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


