
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 11 / 2022 05. 12. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PhDr. Zita Chalupová, Jarmila Přerovská, Dušan Čáslava, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing.
Veronika Kochová, Božena Kürfurstová, Dan Vejrosta

Hosté: MUDr. Dana Galuszková, Zdeněk Smyčka, Jiří Bartík, Bohdan Klímek, Marie Tomečková,
Michal Tomeček, městský strážník p. Schneider

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Noví členové KMČ
2. Termíny jednání KMČ v roce 2023
3. Adventní koncert
4. Problémy v ulici Na Zákopě
5. Budování cyklostezky
6. Rozvaděč na hřišti v Lindnerově ulici
7. Dlažba u zastávky Chválkovická-Epava
8. STO v Edisonově ulici

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Usnesení:
Městský strážník p. Schneider informoval, že v ulici Na Zákopě provádí Městská policie namátkové kontroly.
Kvůli nedodržování jednosměrného provozu a tonáže vozidel si MP vyhradila týden intenzivních kontrol v
dopravních špičkách (dopoledne a kolem 15. hodiny) a několik řidičů bylo pokutováno.
P. Schneider dále sdělil, že z odstavených vozidel již jedno zmizelo, u dalších dvou stále trvá dědické řízení.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

03 Vystoupení hostů

Usnesení:
Paní Marie Tomečková si stěžovala na provoz v ulici Na Zákopě, kde bydlí - kromě nedodržování
jednosměrného provozu zde projíždějí těžké nákladní vozy, které nedodržují předepsanou tonáž (3,5 t), už byl
zničen jeden osobní automobil, v domě praskají stropy, obyvatelé trpí nadměrným hlukem a prašností.
Upozornila také na to, že za železničním přejezdem je nezpevněná cesta, což způsobuje velké znečištění
celého okolí. Vedle ní je navíc zelený pás, na kterém parkují automobily, a dotázala se, zda by na tomto místě
nemohlo být vybudováno parkoviště. 
K tomu pan Michal Tomeček dodal, že značka u železničního přejezdu, která určuje tonáž, je ve špatné výšce,
takže ji řidiči mohou přehlédnout.
Dále paní Tomečková připomněla, že by bylo dobré znovu otevřít myšlenku propojení ulic U Panelárny a
Železniční. 
Pan Jiří Bartík z Apoštolské církve přinesl plakáty a letáčky na Adventní koncert.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů



Starší požadavky
Zápis č. 7/2022 ze dne 04. 07. 2022: Ořez vrby v ulici Na Zákopě - V realizaci
Zápis č. 7/2022 ze dne 04. 07. 2022: Propadlý chodník v Pavlovické ulici - Před uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 04. 07. 2022: Úklid hřiště v Lindnerově ulici - Předáno
Zápis č. 7/2022 ze dne 04. 07. 2022: Odtokové žlábky v Pavlovické ulici - V realizaci
Zápis č. 8/2022 ze dne 01. 08. 2022: Zelené prostranství na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické - Předáno
Zápis č. 8/2022 ze dne 01. 08. 2022: Hřiště v Lindnerově ulici - Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 01. 08. 2022: Hlučící čerpadlo v ulici Na Zákopě - Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 01. 08. 2022: Chodníky a živé ploty - V realizaci
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: Elektrický rozvaděč - Před uzavřením
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: Úklid STO - Předáno

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
1. Po komunálních volbách se změnilo složení komise. Nadále v ní pracují Zita Chalupová, Kateřina Mutinová,
Jarmila Přerovská, Božena Kurfürstová, Dušan Čáslava, Veronika Kochová, nově pak Dan Vejrosta. KMČ má
možnost delegovat další dva členy. Doporučuje proto Radě města Olomouce nominovat jako členy Zdeňka
Smyčku a Danu Galuszkovou.
2. Jednání KMČ se v příštím roce budou konat jako dosud v 17:30 hodin v kanceláři firmy Staving v Pavlovické
ulici každé první pondělí v měsíci, tedy 2. ledna, 6. února, 6. března, 3. dubna, 15. května, 5. června, 3.
července, 7. srpna, 4. září, 2. října, 6. listopadu a 4. prosince 2023. 
3. Adventní koncert se bude konat v úterý 13. prosince v 17 hodin v sále Apoštolské církve v Pavlovické ulici.
Vystoupí Stupkovo kvarteto. Občané budou informováni obvyklými kanály.
4. V souvislosti s informacemi od p. Tomečkové, Tomečka a Schneidera se členové KMČ rozhodli, že e-mailem
osloví firmu Solvent, kterou nákladní auta obsluhují, aby apelovala na řidiče, kteří porušují jak jednosměrný
provoz, tak tonáž ulice Na Zákopě. Lidé, kteří v ulici bydlí, vědí, o které vozy jde a tuto informaci poskytli KMČ.
Mail obdrží v kopii také Městská policie.
O špatné výšce dopravní značky s tonáží budou informovány Technické služby, městský odbor dopravy a
rovněž Městská policie.
5. Ing. Michaela Kličková z majetkoprávního odboru informovala, že Ing. Losert, který má na městě cyklostezky
na starosti, je ve spojení s majitelem panelové cesty u podjezdu, proběhne schůzka, na níž by se řešilo, jestli
vlastník umožní umístění cyklostezky na svém pozemku nebo pozemek odprodá městu. 
6. Daniela Horňáková z oddělení KMČ informovala, že pořízení elektrického rozvaděče je věc technicky složitá a
finančně náročná, proto není možné rozvaděč na hřišti v Lindnerově ulici vybudovat.
7. Na autobusové zastávce Chválkovická-Epava ve směru na Sv. Kopeček je u vozovky díra mezi obrubníkem a
dlaždicemi chodníku. KMČ požaduje opravení tohoto místa.
8. Na stanovišti tříděného odpadu v Edisonově ulici byl přistaven kontejner na olej, který však  byl z STO zase
odvezen. Naopak byl přistaven kontejner na kovy. KMČ žádá o přistavení kontejneru na olej. Požaduje také
častější a důslednější úklid kolem STO.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Oprava dopravní značky

Dopravní značka určující tonáž u železničního přejezdu v ulici Na Zákopě, je ve špatné výšce. KMČ požaduje
prověření stavu značky a její případnou opravu.

2 Oprava chodníku

KMČ požaduje opravu chodníku na autobusové zastávce Chválkovická-Epava ve směru na Sv. Kopeček. Mezi
obrubníkem a dlaždicemi  se vytvořila díra, kterou je třeba  odstranit.

3 STO Edisonova

KMČ požaduje opětovné umístění kontejneru na olej na stanoviště tříděného odpadu v Edisonově ulici a častější



a důslednější úklid kolem STO.

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 11 / 2022

Datum schválení zápisu: 10. 12. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PhDr. Zita Chalupová

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


