Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 2. 1. 2017 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 12. 12. 2016
2. Sběrové soboty 2018
3. Restaurátorský plán sochy na zastávce Na Pile
4. Údržba hřiště v Lindnerově ulici a trávníku na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické
5. Územní plán a investice 2017
6. Pěšina od ZŠ Gorkého na Chválkovickou ulici
7. Chodník v Hildebrandově ulici
8. Stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici
9. Přechod přes silnici u Epavy
10. Únorové jednání KMČ – návštěva senátora Lumíra Kantora
11. Jednosměrný provoz v ulici Na Zákopě
12. Různé
Ad 2: Při plánování sběrových sobot pro rok 2018 bude KMČ usilovat o koordinaci s KMČ
Chválkovice, aby opět nedošlo k tomu, že bude ve stejném termínu kontejner přistaven na
křižovatku ulic Na Zákopě a Veverkovy a na křižovatku ulice Na Zákopě a Selského náměstí.
Tedy v podstatě v těsné blízkosti.
Ad 3: Členové KMČ se shodli na tom, že v letošním roce požádají o vypracování
restaurátorského plánu na opravu sochy na autobusové zastávce Na Pile, která je ve špatném
stavu. Na vlastní opravu KMČ prostředky nedisponuje, ale dle sdělení z odboru vnějších
vztahů a informací by vypracování restaurátorského plánu přišlo na cca 10 000 Kč. Tyto
peníze by KMČ uvolnila z provozní kapitoly svého rozpočtu.
Ad 4: Členové KMČ potvrdili záměr pravidelné údržby hřiště v Lindnerově ulici (sečení
jednou za 2 měsíce, osazení mobiliářem) a úpravy trávníku na rohu ulic Veverkovy a
Chválkovické u nového domu. Po skončení zimy předají své požadavky TSMO.
Ad 5: 16. 1. 2017 se na MmOl bude konat schůzka ohledně investic v roce 2017. Členové
KMČ se budou zasazovat za rekonstrukci kanalizace v Luční ulici a zpracování projektové
dokumentace k rekonstrukci hřiště v Lindnerově ulici – oba projekty navrhli do plánu investic
města v roce 2017.
Ve věci kanalizace v Luční ulici obdržela KMČ následující vyjádření:
Akce Luční se bude v roce 2017 realizovat, u komunikace se udělá nový povrch na celou
šířku, chodníky opravovat OI nebude, ať si to domluví s OSMK, my to v projektu
nemáme, protože to OSMK nepožadoval.
Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic
Opravu povrchu vozovky KMČ vítá, opravu chodníků zajistí sama z „chodníkové“ kapitoly
svého rozpočtu.

23. 1. 2017 budou na MmOl projednávány změny územního plánu. Podklady má KMČ
k dispozici. Na základě výsledků konzultací s členy dalších KMČ a s odborníky se členové
KMČ č. 19 Pavlovičky projednávání zúčastní a budou připomínkovat areál, který má vyrůst
na rohu ulic Luční a Chválkovické (bývalý mlýn) – občanům se příliš nelíbí výška
plánovaného objektu a garáže, do nichž se má vjíždět z Luční ulice. Ta je příliš úzká na to,
aby snesla zvýšený provoz.
Ad 6: Ohledně pěšiny z Chválkovické ulice ke škole v ulici Gorkého členové KMČ potvrdili,
že po skončení zimních měsíců zjistí, co by obnášela náhradní výsadba za vykácenou zeleň, a
podle toho rozhodnou o dalším postupu.
Ad 7: Ve věci přerůstající vegetace v Hildebrandově ulici a dalšího jednání právního oddělení
odboru životního prostředí zjistí předsedkyně KMČ, jak věc postupuje.
Ad 8: Předsedkyně KMČ zjistí na odboru životního prostředí, jak pokračují jednání
s majetkoprávním odborem ohledně zřízení stanoviště tříděného odpadu v Luční ulici.
Ad 9: Po hektických prosincových dnech předsedkyně KMČ osloví příslušné úřady a Policii
ČR ve věci lepšího označení přechodu pro chodce na Chválkovické ulici u Epavy.
Ad 10: Únorového jednání KMČ č. 19 Pavlovičky se jako host zúčastní senátor Lumír
Kantor. KMČ zve občany Pavloviček, aby si mohli se svým senátorem promluvit. Vzhledem
k tomu, že na obvyklém místě jednání KMČ není dostatek prostoru, pokusí se předsedkyně
KMČ zajistit na únorové jednání 6. 2. 2017 prostory ve škole v Gorkého ulici. Občané budou
informování ve vývěskách KMČ, na webových stránkách města a prostřednictvím plakátků.
Všichni jsou srdečně zváni.
Ad 11: KMČ obdržela stížnosti obyvatel ulice Na Zákopě, že řidiči nedodržují jednosměrný
provoz. Předsedkyně KMČ se obrátí na Městskou policii, aby ve zmíněné ulici častěji
vykonávala namátkové kontroly.
Ad 12: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu.

Schůze ukončena v 18.20 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

