
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 7. 10. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 hod. 

  

Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová, RNDr. Kateřina Mutinová, 

Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská  

Omluveni: Bc. Eva Lehnertová, Svatopluk Doležel  

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 2. 9. 2019  

2. Estetizace 2019, 2020 

3. Akce v Pavlovičkách 

4. Opravy chodníků 2019  

5. Zeleň v Pavlovičkách 

6. Sběrová sobota 2020 

7. Různé  

 

Ad 2: V souvislosti s estetizací už v letošním roce další akce v Pavlovičkách nebude možné udělat. 

KMČ zvažovala výsadbu okrasných keřů v ulicích U Podjezdu, Pavlovická a Luční, v těchto ulicích 

jsou ovšem příliš husté inženýrské sítě, proto nelze bez podrobné studie nic vysazovat. Nicméně 

v příštím roce by KMČ opět měly mít na estetizaci k dispozici 300 000 Kč, takže tyto úpravy včetně 

studií by mohly proběhnout v roce 2020. KMČ zvažuje kromě keřů také umělý povrch na 

volejbalovém hřišti v Lindnerově ulici, další mobiliář na hřiště (lavičky, herní prvky pro větší děti), 

dosadbě tújí v ulici Gorkého (v blízkosti školy), další stromy v městské čtvrti, oprava laviček na hřišti 

v Kampelíkově ulici, úprava zeleného prostoru na rohu ulic Chválkovická a Veverkova výsadba 

okrasných keřů a květin). Letos na jaře se při místním šetření KMČ domluvila se zástupci odboru 

městské zeleně, že by mohla požádat o vypracování studie zelených prostor před školní budovou, 

čehož KMČ hodlá využít.  

 

Ad 3: V neděli 15. 9. se uskutečnila akce Pavlovické babí léto. Zúčastnilo se jí několik stovek lidí, 

zejména dětí. Ve čtvrtek 3. 10. pak proběhla beseda o dopravě v Pavlovičkách. Přestože byli obyvatelé 

obesláni letáčky, nepřišlo takové množství lidí, jak KMČ očekávala (cca 50 osob). Nicméně beseda se 

vydařila, historická část s PhDr. Milanem Tichákem i současnost s Ing. Arch Petrem Daňkem. Hlavně 

Východní tangenta rozpoutala živou debatu. Rada města hodlá postupně navštívit jednání všech komisí 

městských částí. Až bude znám termín návštěvy v Pavlovičkách, občané budou upozorněni na webu 

města a ve vývěskách, aby se mohli dostavit a se zástupci města si o tom, co je nejvíce pálí, přímo 

pohovořit. V předvánočním období se v prostorách Apoštolské církve uskuteční Adventní koncert. 

KMČ nyní jedná s AC o možné úpravě programu. Obyvatelé budou informováni obvyklými cestami. 

 

Ad 4: Z „chodníkové“ kapitoly KMČ má být letos opravena jedna strana ulice Kampelíkovy. Zatím 

k opravě nedošlo, předsedkyně KMČ bude kontaktovat odbor dopravy s dotazem ohledně přesného 

termínu opravy. 

 

Ad 5: KMČ byla informována, že před ZŠ v Gorkého ulici se nacházejí uschlé smrky, stejně tak u 

domu na rohu ulic Gorkého a Čadovy jsou přerostlé keře, které začínají hynout. KMČ proto ve 

spolupráci s odborem městské zeleně požádá TSMO o nápravu a současně o úklid pod keři na stejném 

místě.  

 

Ad 6: Sběrová sobota v příštím roce se uskuteční 16. května 2020. Kontejner bude přistaven na rohu 

ulic Sladovní a Gorkého. Současně bude kontejner také ve Chválkovicích na rohu Selského náměstí a 

ulice Na Zákopě. 



Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, 

upozornění či dohledu. Zástupce MP pan Kopilčák byl požádán o namátkové kontroly dodržování 

jednosměrného provozu v ulici Na Zákopě. 

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.  

 

PhDr. Zita Chalupová  

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.     předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky 


