
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 13. 7. 2015 konané v kanceláři firkmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod. 

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka, omluven Ing. 

Aleš Opletal 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 8. 6. 2015 

2. Oprava chodníku v Pavlovické ulici  

3. Chodník v Hildebrandově ulici 

4. Strom v ústí ulice Luční 

5. Požadavky KMČ na úpravu zeleně 

6. Úprava trávníku v Luční ulici 

7. Požadavky obyvatel ulice Na Zákopě 

8. Různé 

 

Ad 2: Jednání KMČ navštívil navštívil správce Apoštolské církve pan Josef Brablík, který 

přítomné zpravil o tom, že se v Pavlovické ulici u tramvajové zastávky Pavlovická částečně 

propadají dlaždice chodníku před vchodem do budovy církve, některé z nich už byly ukrade-

ny. Dotázal se, jestli se počítá s opravou tohoto chodníku. KMČ ho informovala, že s opravou 

chodníku se počítá ještě letos, poté, co bude opravena protější strana ulice (v souvislosti 

s revitalizací brownfieldu); stále totiž musí být v provozu alespoň jeden chodník v ulici. Pan 

Brablík také nabídl pomoc členů církve při dobrovolnických akcích, které by KMČ případně 

pořádala. 

 

Ad 3: Prorůstající vegetace v chodníku v Hildebrandově ulici je v jednání na MmOl. Protože 

je v problému zapojen soukromý vlastník sousedního pozemku, není jisté, jak dlouho se situa-

ce bude řešit. 

  

Ad 4: Josef Opletal, majitel pozemku, na němž stojí v ústí Luční ulice problematický strom, 

počítá s prořezáním větví, aby neobtěžovaly obyvatele ani dopravu, po skončení vegetačního 

období. 

 

Ad 5: Požadavkům KMČ na úpravu zeleně již bylo ze strany TSMO vyhověno. 

 

Ad 6: Pokud jde o trávník v Luční ulici a jeho úpravy, pracovnice TSMO informovala před-

sedkyni KMČ, že na něm leží rumisko po stavbě. Před zásahem TSMO musí vlastník stavby 

zbytky stavebního materiálu odklidit. 

 

Ad 7: Členka KMČ Jarmila Přerovská tlumočila požadavky obyvatel ulice Na Zákopě: ve 

zmíněné ulici by měli častěji hlídkovat strážníci MP, protože řidiči málokdy dodržují jedno-

směrku; v ulici Na Zákopě se u železničního přejezdu a u čísla 5 nacházejí vysoké jehličnany, 

které by nutně potřebovaly údržbu ze strany TSMO; obyvatelé ulice Na Zákopě se 

v souvislosti s plánovanou výstavbou nového kovošrotu v dané lokalitě obávají zhoršeného 



životního prostředí: prašnost, hluk, hustší dopravní provoz. Požadují, aby byli informováni, 

jak jednání pokračují, a aby město bralo ohled na to, že v lokalitě, kde hrozí, že budou tři ko-

vošroty blízko u sebe, bydlí lidé, kteří ponesou důsledky tohoto stavu. 

 

Ad 8: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadav-

ků, upozornění či dohledu. 

  

Schůze ukončena v 18.20 hod.      Zita Chalupová 

Zapsala Zita Chalupová     předsedkyně KMČ Pavlovičky 


