
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 8. 8. 2016 konané v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.  

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka 

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 11. 7. 2016 

2. Třídění odpadů v domácnostech 

3. Oprava kanalizace v Luční ulici 

4. Investice v roce 2017 

5. Houkání vlaků ve směru na Šternberk 

6. Sečení trávy 

7. Členství v KMČ 

8. Obnovení polní cesty v Pavlovičkách, resp. Chválkovicích 

9. Přerůstání vegetace v Hildebrandově ulici, vozovka v Luční ulici 

10. Chodníky opravy 

11. Různé  

 

Ad 2: O zapojení do projektu třídění odpadů v domácnostech projevilo zájem 33 obyvatel Pavloviček. 

MmOl nyní vyhodnocuje informace z dotazníků, poté bude občany informovat, jestli zde projekt bude 

probíhat. Pokud ano, bude možné se do něj zapojit i později. Občané také projevili zájem o to, aby na 

stanovištích tříděného odpadu byly umístěny kontejnery na kovy. Předsedkyně KMČ předloží žádost 

TSMO. 

 

Ad 3: Ing. Šnajdr z odboru investic MmOl informoval, že ve věci rekonstrukce kanalizace v Luční ulici 

zatím nebylo rozhodnuto o přesném postupu a termínech. Podle jeho pozdějšího sdělení Rada města v úterý 

9. 8. rozhodla, že do konce letošního roku bude zakázka vysoutěžena a smlouvy budou podepsány a práce 

zahájeny na jaře roku 2017. 

 

Ad 4: KMČ obdržela od náměstka primátora Filipa Žáčka formulář pro investice na rok 2017. Je možné 

zařadit 2 akce k realizaci a 2 na přípravu. Seznam pak bude předložen k projednání investiční komisi. 

KMČ se rozhodla, že mezi akce k realizaci opět zařadí rekonstrukci kanalizace v Luční ulici, která měla 

proběhnout už letos. Akce navržené k přípravě: projektová dokumentace k rekonstrukci sportovního hřiště 

v Lindnerově ulici, oprava Lindnerovy ulice v části od ulice Gorkého k poli. 

 

Ad 5: KMČ obdržela od občanů několik stížností na noční houkání vlaků ve směru na Šternberk. Jeden 

z občanů si dokonce korespondoval se Správou železniční dopravní cesty. Ředitel jejího Oblastního 

ředitelství Ing. Kašpar v dopise sděluje, že závada se v souvislosti se srážkami objevuje na zatím přesně 

neurčeném spouštěcím kolejovém obvodu dvou přejezdů v Pavlovičkách. Na odstranění závady se usilovně 

pracuje, než bude odstraněna, je nutno z bezpečnostních důvodů, aby vlaky jely pomalu a houkaly.  

 

Ad 6: Předseda KMČ Černovír oslovil ostatní KMČ s tím, že by bylo potřeba zvýšit počet sečí travnatých 

ploch v majetku města. Členové KMČ Pavlovičky mají za to, že seče v naší části města jsou dostačující, 

navíc TSMO vždy pružně reaguje na žádosti KMČ jak ohledně sečení, tak ořezu živých plotů. Občané nyní 

žádají, aby byl posekán trávník v ulici Na Zákopě u čísla 1 a naproti. Předsedkyně KMČ předá žádost 

TSMO. 

 

Ad 7: Bc. Horňáková z odboru vnějších vztahů a informací sdělila, že návrh KMČ, aby se členkou KMČ 

stala Kateřina Mutinová, bude Radě města předložen v srpnu. Poté bude KMČ informovat o výsledku. 

 

Ad 8: Vzhledem k prázdninám a dovoleným trvá úkol ohledně zjištění vlastnictví pozemků polní cesty 

z Pavlovické ulice (u Vyroubalů) ke škole v Gorkého ulici. 

 



Ad 9: Předsedkyně KMČ předala žádost občanů na ořez vegetace zasahující ze soukromého pozemku na 

chodník v Hildebrandově ulici i na uvedení konce vozovky Luční ulice do původního stavu, aby sahala až 

k přilehlému poli. Zatím bez odpovědi. 

 

Ad 10: Už na jaře letošního roku předala KMČ odboru správy městských komunikací a MHD požadavky 

na letošní opravy chodníků z rozpočtu KMČ. Mělo se k nim přistoupit po opravách plynových přípojek. 

Předsedkyně KMČ zjistí, v jakém stádiu opravy jsou. 

 

Ad 11: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, 

upozornění či dohledu. Občané požadují, aby se po opravě plynových přípojek v ulici Na Zákopě opět 

kontrolovalo, zda lidé dodržují jednosměrný provoz.  

 

Schůze ukončena v 18.20 hod.                                                               Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.                                                            předsedkyně KMČ Pavlovičky 


