Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 9. 11. 2015 konané v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.
Přítomni: Zita Chalupová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 12. 10. 2015
2. Chodník v Pavlovické ulici
3. Problémy v Luční ulici
4. Inženýrské sítě v ulicích Veverkova, Kampelíkova, Hildebrandova
5. Lindnerova ulice
6. Různé
Ad 2: Jednání KMČ opět navštívil člen Apoštolské církve pan Jiří Bártík. Bylo mu sděleno, že
předsedkyně KMČ a pan Čech z TSMO prohlédli propadající se dlažbu. Jde o vadu, která při
předávání opraveného chodníku v dlažbě nebyla. Dle zkušeností p. Čecha se může jednat o
porušené potrubí pod chodníkem, což mohlo vniknout v souvislosti s úpravami protějšího
brownfieldu. P. Čech dlažbu vyfotografoval a předsedkyně KMČ snímek zaslala na odbor
dopravy s tím, že se zřejmě jedná o havárii, a s žádostí o opravu. Parkování u OD Billa je dle
člena MP pana Čermáka možné, parkoviště není označeno žádnou dopravní značkou, která by
to zapovídala.
Ad 3: Strom v ústí luční ulice je již ořezán. Pokud jde o skládky, předsedkyně KMČ jednala
s TSMO ohledně vlastnictví pozemků, v následujících dnech hodlá s pracovníky TSMO
konzultovat řešení obou problémů přímo na místě.
Ad 4: V příštím roce se budou opravovat plynovody a plynovodní přípojky v ulicích
Veverkova, Kampelíkova, Hildebrandova. Dle sdělení Ing. Šnajdra z odboru investic MmOl
neplánují v těchto ulicích žádné opravy vodovody a kanalizace. Společnost ČEZ se zatím
nepodařilo kontaktovat, předsedkyně na tom bude dále pracovat. V případě negativního
zjistění budou v příštím roce po opravách plynu předlážděny chodníky ve všech třech ulicích.
Ad 6: K petici na podporu obnovy hřiště v Lindnerově ulici se už připojilo 38 lidí.
Předsedkyně KMČ kontaktovala v této věci Ing. Kličkovou z majetkoprávního odboru MmOl.
Podle jejích slov není zatím o prodeji pozemku rozhodnuto. K petici občanů se jistě bude
příhlížet. Členové KMČ se shodli, že budou v roce 2016 usilovat o to, aby bylo hřiště
opraveno a mohlo opět sloužit obyvatelům Pavloviček jak ke sportování, tak k odpočinku.
Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu. Ze strany KMČ nebyly žádné požadavky.

Schůze ukončena v 18.10 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

