
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 11. 1. 2016 konané v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod. 

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk 

Smyčka 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 14. 12. 2015 

2. Chodník a parkování v Pavlovické ulici 

3. Auto parkující v Hildebrandově ulici 

4. Chodníky v ulici Na Zákopě 

5. Prodej hřiště v Lindnerově ulici 

6. Materiál ke zlepšení komunikace KMČ a magistrátu 

7. Opravy plynových přípojek 

8. Křižovatka u hospody Na Pile 

9. Různé 

 

Ad 2: Odbor dopravy na dotaz ohledně parkování na parkovišti u OD Billa sdělil, že parková-

ní zde je možné, že jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, pokud nebude vjezd opat-

řen závorou. Současně bylo sděleno, že město nemá s investorem žádnou smlouvu ohledně 

parkování, protože stavba stojí na soukormých pozemcích vykoupených od jiného soukromé-

ho vlastníka, nikoli od města. Mezitím se u vjezdu objevila cedule s nápisem, že jde o sou-

kromý pozemek a parkovat na něm mohou jen zákazníci náklupního centra. Předsedkyně se 

znovu obrátí na MmOl se stejným dotazem. 

  

Ad 3: Člen KMČ Dušan Čáslava upozornil na to, že v Hildebrandově ulici parkuje už od po-

loviny října automobil s poznávací značkou ZRH 55 83. Předsedkyně bude o této skutečnosti 

informovat Policii ČR. 

 

Ad 4: Během ledna se předsedkyně pokusí na odboru vnitřních vztahů zjistit, jak je to 

s penězi, které zbyly po loňském hospodaření komisí. Pokud by byla k dispozici nějaká část-

ka, KMČ by ji využila na opravu části ulice Na Zákopě, která nebyla v loňském roce realizo-

vána.  

 

Ad 5: Členové KMČ opět konstatovali, že jejich letošní prioritou je oprava ulice Lindnerovy 

a zachování a rekonstrukce hřiště na jejím konci. Předsedkyně zjistí na majetkoprávním odbo-

ru, jak se vyvíjí jeho případný prodej. 

 

Ad 6: Předsedy KMČ obeslal Zdeněk Černohouz (předseda KMČ č. 17) materiálem obsahují-

cím návrhy na zlepšení komunikace KMČ s městem. Předsedkyně o tom informovala členy 

KMČ s tím, že všichni předsedové mají se zástupci magistrátu schůzku 19. 1., kde by chtěli 

zmíněný materiál projednat. Na příští jednání KMČ přinese výsledný text materiálu, aby 

o něm byli všichni členové informováni. 

  



Ad 7: Kvůli koordinaci plánování oprav chodníků v Pavlovičkách zjistí předsedkyně přesný 

termín oprav plynových přípojek v ulicích Veverkova, Hildebrandova a Kampelíkova. 

 

Ad 8: Jednání navštívil Ing. arch. Tomáš Pejpek, který upozornil na některé nesrovnalosti 

ohledně nákupního parku Bělidla. Jde konkrétně o jeden z rohu křižovatky u hospody Na Pile, 

kde má zřejmě ještě letos vyrůst další část nákupního parku. Z územního plánu vyplývá, že 

onen roh nemůže být zastavěn, silnice by měla být širší a neměl by chybět chodník, což by 

umožnilo snadný provoz cyklistům. Ovšem podle Ing. Pejpka vznikla ještě tzv. územní studie, 

která územní plán nerespektuje, nebyla s nikým projednána, členové KMČ s ní nebyli sezná-

meni ani požádáni o připomínky. Tato studie navíc zastavění onoho nároží povoluje. Členové 

KMČ se shodli na tom, že křižovatka Na Pile je dopravně velmi vytížená a vznikající stavba 

cyklisty prakticky vyřazuje z dopravního provozu. Proto předsedkyně připraví písemný mate-

riál pro radu města, kde popíše situaci a bude požadovat jak územní studii k nahlédnutí, tak 

přehodnocení rozhodnutí o zastavění zmíněného nároží. Současně se pokusí, aby byl požada-

vek na to, aby byly takové územní studie KMČ obecně k náhledu a konzultaci, zařazen do 

výše zmíněného materiálu na zlepšení komunikace KMČ a magistrátu. 

 

Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadav-

ků, upozornění či dohledu. Ze strany KMČ nebyly žádné požadavky. 

 

 

Schůze ukončena v 19.00 hod.      Zita Chalupová 

Zapsala Zita Chalupová.     předsedkyně KMČ Pavlovičky 


