
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 12. 12. 2016 konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 

hod.  

 

Přítomni: Dušan Čáslava, Zita Chalupová, Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila 

Přerovská, Zdeněk Smyčka 

  

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 14. 11. 2016  

2. Pěšina od ZŠ Gorkého na Chválkovickou ulici 

3. Rekonstrukce kanalizace v Luční ulici 

4. Chodník v Hildebrandově ulici 

5. Stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici 

6. Cesta v ulici Za Mlýnem 

7. Trávník na roku ulic Veverkovy a Chválkovické 

8. Přechod přes silnici u Epavy 

9. Termíny jednání KMČ č. 19 Pavlovičky v roce 2017 

10. Různé 

 

Ad 2: Ve věci pěšiny vedoucí z Chválkovické ulice k ZŠ Gorkého obdržela KMČ sdělení 

odboru životního prostředí: 

 

Odbor životního prostředí, odd.péče o zeleň, k vybudování pešiny na pozemku parc. č. 

1417/1 v k. ú. Chválkovice, po provedení místního šetření dne 29. 11. 2016, sděluje 

následující:  

- za předpokladu, že  pěšina bude „travnatá cestička“, nesouhlasíme s vykácením 

stromů a keřů na tomto pozemku; dřeviny, které se tam v současné době nachází, 

 zabraňují zemědělcům přiorávání plochy; jakmile dojde k jejich vykácení dostanou se 

zemědělci až k plotům rod.domů a zahrádek  

- za předpokladu, že pěšina bude „zpevněná cesta s pevným krajem“ (štěrková...), s 

vykácením stromů a keřů souhlasíme; zde upozorňujeme na skutečnost, že za vykácené 

stromy i keře bude stanovena orgánem ochrany přírody a krajiny adekvátní náhradní 

výsadba za vzniklou ekologickou újmu, na které se budou muset žadatelé o kácení 

stromů a keřů podílet (zde je nutné zvážit fakt, že se jedná o finančně náročnou 

záležitost).  

Ing. Andrea Steigerová 

 

Členové KMČ na jaře zjistí, co by výsadba obnášela a kolik by stála, poté se rozhodnou, jak 

budou dále postupovat. 

 

Ad 3: Ve věci rekonstrukce kanalizace v Luční ulici obdržela KMČ sdělení náměstka 

primátora PhDr. Pavla Urbáška: 

 

Pokud proběhne výběrové řízení na dodavatele bez problémů, pak po 26. lednu 2017 

bude uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem. Zhruba do poloviny března dojde k 

předání staveniště, takže vlastní realizace začne na konci března. S dokončením díla se 

počítá na začátku července 2017. 

 

KMČ se bude po 26. lednu 2017 pravidelně každý týden dotazovat na příslušných odborech 

magistrátu, jak věc pokračuje. 



 

Ad 4: Ve věci přerůstající vegetace v Hildebrandově ulici poskytla předsedkyni KMČ 

informace Ing. Jitka Štěpánková, vedoucí oddělení péče o zeleň odboru životního prostředí. 

Minule uvedená citace § 1016 z Občanského zákoníku se váže na další odkazy a paragrafy a 

není možné tento paragraf uplatnit bez jednání s vlastníkem dotčeného pozemku. Nicméně 

Ing. Štěpánková předá požadavek KMČ na ořez přesahující vegetace právnímu oddělení, aby 

s majitelkou domu na rohu ulic Veverkovy a Hildebrandovy znovu jednal. 

 

Ad 5: Petr Swaczyna z odboru životního prostředí informoval, že projedná s majetkoprávním 

odborem možnosti zřízení stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici na soukromém pozemku 

v ústí ulice. 

  

Ad 6: Ohledně dokončení cesty v ulici Za Mlýnem až k poli podal Jaroslav Šulc z odboru 

správy městských komunikací a MHD tuto informaci: cesta končí tam, kde končí městský 

pozemek. Okolní zatravněné pozemky jsou soukromé. Není tedy možné budovat na nich 

pokračování zmíněné cesty. 

 

Ad 7: Na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické vyrostl nový dům. Trávník vedle něj, kde 

dříve stávala vývěska KMČ č. 19 Pavlovičky, je nyní v neutěšeném stavu. KMČ na jaře 

požádá TSMO o pravidelnou údržbu jak trávníku, tak keřů a květin, které zde rostou. 

  

Ad 8: Na přechodu Chválkovické ulice u Epavy nedávno došlo k tragické dopravní nehodě, 

byla vážně zraněna dvanáctiletá dívka. Vzhledem k tomu, že přechod je velmi frekventovaný 

– ráno a odpoledne tudy chodí děti do a ze školy, bude KMČ požadovat, aby byl přechod lépe 

označen, aby u něj byl umístěn ukazatel rychlosti s nápisem ZPOMAL, DĚTI! a aby byl 

semafor seřízen tak, aby v době, kdy se na přechodu pohybují děti, po stisknutí tlačítka 

rychleji naskočila zelená a automobily měly delší přesah červené (před rozsvícením zelené 

pro chodce i po rozsvícení červené pro chodce). Bylo by také vhodné, aby se v daném místě 

častěji pohybovala městská policie a kontrolovala, jestli řidiči nejezdí na červenou.  

 

Ad 9: Znovu připomínáme, že jednání KMČ č. 19 Pavlovičky se v roce 2017 budou konat 

každé první pondělí v měsíci (nikoli druhé pondělí v měsíci jako dosud) na stejném místě – 

v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 a ve stejném čase – v 17.30 hodin.  

Výjimkou bude měsíc květen – jednání bude v úterý 2. května, protože na první i druhý 

pondělek připadá státní svátek). Termíny jednání KMČ jsou v obou vývěskách i na webových 

stránkách města u KMČ č. 19 Pavlovičky.  

 

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 18.20 hod.      Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.      předsedkyně KMČ Pavlovičky 


