Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 11. 5. 2015 konané v kanceláři firkmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.
Přítomni: Zita Chalupová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 13. 4. 2015
Připomínky obyvatel Luční ulice
Opravy chodníků
TSMO: sběrové soboty, úprava zeleně
Připomínky KMČ Pavlovičky k současné opravě ulice U Podjezdu
Vývěska KMČ u křižovatky Sladovní – Pavlovická
Přechod na Pavlovické ulici
Různé

Ad 2: Jednání KMČ opět navštívila obyvatelka ulice Luční pí Jahodová. Na základě komunikace s MmOl jí bylo sděleno následující: oprava kanalizace v Luční ulici nyní není prioritní
z důvodu nedostatku financí. KMČ se proto rozhodla oslovit dopisem náměstka primátora
PhDr. Pavla Urbáška s žádostí, aby podpořil obyvatele Luční ulice a pokusil se opravu kanalizace prosadit. Ořezání stromu v ústí Luční ulice je dle sdělení TSMO v kompetenci vlastníka
pozemku, na kterém strom roste. Předsedkyně KMČ vlastníka osloví a zjistí, jaké jsou možnosti.
Ad 3: Na základě jednání s odborem dopravy a s TSMO byly do plánu prací zařazeny opravy
chodníků: nároží ulic Veverkovy a Na Zákopě (květen 2015), Pavlovická od č. 3 po budovu
církve (opravy budou provedeny po ukončení prací na brownfieldu v Pavlovické ulici). KMČ
rozhodla, že oprava chodníku v ulici Na Zákopě od č. 9 do č. 13, jejíž cena přesahuje „chodníkový“ rozpočet KMČ cca o 60 tisíc korun, bude provedena, chybějící peníze budou dodány
z jiné kapitoly rozpočtu KMČ Pavlovičky. KMČ rozhodla, že vyhoví návrhu Jaroslava Šulce
z odboru dopravy: asfaltový chodník v ulici Čadově potřebuje opravit. Bude zúžen, prostor
kolem stromů přejde do správy odboru životního prostředí. Z rozpočtu KMČ bude financován
projekt na tuto lokalitu + na rekonstrukci části ulice Gorkého od ulice Čadovy po ulici
Lindnerovu. Následné opravy jak chodníku v Čadově ulici, tak zmíněné části ulice Gorkého
budou financovány z rozpočtu odboru dopravy.
Ad 4: Sběrová sobota, která vždy bývala v Pavlovičkách jednou na jaře, jednou na podzim, už
druhým rokem není na jaře. Obyvatelé ji postrádají. Dle sdělení TSMO je důvodem výpadku
jarního termínu nedostatek financí. Sběrová sobota tedy bude jedna, v listopadu 2015. KMČ
na základě požadavků občanů bude prostřednictvím předsedkyně tlumočit TSMO požadavky
na úpravu zeleně v následujících lokalitách: konec ulice Luční – úprava trávníku, ulice Pavlovická a Lindnerova – úprava živých plotů a vyčištění trávníků pod nimi.

Ad 5: KMČ se zabývala probíhající rekonstrukcí ulice U Podjezdu. Předsedkyně osloví příslušný odbor MmOl s požadavkem, aby byla do chodníku pod podjezdem zahrnuta cyklostezka: průjezd podjezdem na kole po silnici je velmi nebezpečný, mládež tudy jezdí na kole
do školy, lidé za nákupy. Za podjezdem často stávají strážníci MP a starší lidi i děti pokutují
za jízdu po chodníku. Chodník pod podjezdem je dostatečně široký, aby se na něj vešel pruh
pro chodce i pro cyklisty. Tato úprava by byla žádoucí, protože pro cyklistu je jízda po silnici
nebezpečnější než pro chodce jízda cyklisty po chodníku.
Ad 6: Vývěska KMČ u křižovatky ulic Sladovní a Pavlovická je už druhý měsíc rozbitá.
KMČ požaduje její opravu.
Ad 7: V Pavlovické ulici zhruba v polovině úseku mezi přechodem u hospody Na Pile a přechodem u Epavy býval ještě nedávno další přechod pro chodce. Při rekonstrukci ulic Pavlovické a Chválkovické byla vozovka v jeho místě zúžena, byly zde vybudovány bezbariérové
nájezdy a položena hrubá povrchová vrstva pro orientaci nevidomých. Ovšem vlastní přechod
byl zrušen. Předsedkyně KMČ osloví příslušný odbor MmOl s žádostí o jeho obnovení.
Ad 8: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, upozornění či dohledu.
Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky
Schůze ukončena v 18.15 hod.
Zapsala Zita Chalupová

