
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 6. 3. 2017 konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43 v 17.30 hod.  

 

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

Přerovská, Zdeněk Smyčka 

  

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 6. 2. 2017  

2. Restaurátorský plán sochy na zastávce Na Pile 

3. Rekonstrukce kanalizace v Luční ulici 

4. Přechod přes silnici u Epavy 

5. Hřiště v Kampelíkově ulici 

6. Pěšina od ZŠ Gorkého na Chválkovickou ulici a hřiště v Lindnerově ulici 

7. Mapy s příslušností ulic k jednotlivým KMČ 

8. Nacenění chodníků a opravy v roce 2017 

9. Havárie chodníku v ulici Na Zákopě 

10. Akce Ukliďme Česko 

11. Silnice na konci ulice Na Zákopě 

12. Ořez stromů a keřů 

13. Různé 

 

Ad 2: Ve věci restaurování sochy P. Marie u autobusové zastávky Na Pile obdržela KMČ kopii objednávky 

restaurátorského záměru u firmy Mgr. Ladislav Werkmann, vyhotovení zaplatí KMČ ze své provozní 

kapitoly. 

 

Ad 3: Ohledně rekonstrukce kanalizace v Luční ulici nejsou nové zprávy, předsedkyně KMČ zjistí na 

odboru investic, jak věc postupuje a jaký bude harmonogram oprav. KMČ se znovu shodla, že bude až do 

započetí prací zjišťovat každý týden, jaká je situace. 

 

Ad 4: Přechod u Epavy, jeho lepší označení pro větší bezpečnost dětí – dle dřívějšího sdělení ředitele MP je 

semafor seřízen správně a přechod je dostatečně označen. Členové KMČ se shodli, že výstavba nadchodu 

není příliš reálná, navíc nadchod by nezaručoval, že děti nebudou silnici přebíhat. Podle mínění strážníka 

MP Jiřího Čermáka, který byl jednání KMČ přítomen, jsou veškerá opatření typu informativní radar, cedule 

POZOR DĚTI, figurína policisty apod. jen kosmetická, nejdůležitější je, aby byli chodci i řidiči ukáznění a 

ohleduplní. KMČ se proto dopisem obrátí na ředitele ZŠ Gorkého s žádostí, aby pedagogové zejména menší 

děti důrazně před odchodem ze školy upozorňovali, jak se na přechodu chovat.  

 

Ad 5: KMČ oslovily maminky s žádostí, jestli by na konstrukci houpačky pro větší děti na hřišti 

v Kampelíkově ulici mohla být zavěšena také houpačka pro menší děti. Z odboru životního prostředí nám 

bylo sděleno, že na stávající houpačce nemůže být z bezpečnostních důvodů umístěn další dynamický herní 

prvek. Členové KMČ zvažovali, jestli by na hřišti byl prostor pro umístění ještě jedné konstrukce pro další 

houpačku, a shodli se, že nebyl. V souvislosti s tímto hřištěm hovořili o dalším problému – za tmy se zde 

schází mládež, která popíjí, ničí věci a zanechává nepořádek. Předsedkyně proto požádá TSMO, aby byly 

živé ploty ostříhány a nad prostor hřiště umístěna lampa s čidlem. Tím by prostor ztratil soukromí. Strážník 

Jiří Čermák také upozornil, že lidé mohou v takových případech zavolat hlídku MP. 

 

Ad 6: Předsedkyně KMČ podala na odbor koncepce a rozvoje žádost o zpracování územní studie, která by 

řešila pěšinu z Chválkovické ulice k hřišti v Lindnerově ulici: 

 

Dovolujeme si tímto požádat o zpracování územní studie pěšiny (parcelní číslo 1417/1) vedoucí 

z Chválkovické ulice k ZŠ Gorkého a dalších navazujících pozemků včetně hřiště v Lindnerově ulici 

(parcelní čísla: II 311/I, 599, Q 274/2, II 95/3, II 92/5, 154/I a 155) – viz přiložený nákres. 

Na doporučení ing. Křenkové jsme jednali s ing. Galíkovou, že by zde teoreticky mohla vzniknout „fit 

stezka“ (s jednoduchými cvičebními prvky), která by vedla z Chválkovické ulice zmíněnou pěšinou, 

poté podél školní zahrady a ústila by do uvedeného hřiště. Na hřišti by mohlo být zatravněné 



fotbalové hřiště, zatravněné hřiště pro volejbal, tenis, basketbal, několik herních prvků pro menší děti 

(houpačky na pružině) a soubor laviček. Neměl by to být prostor uzavřený, naopak by mělo jít o 

rekreačně sportovní otevřenou zónu pro obyvatele Pavloviček, případně Chválkovic. 

 

Ad 7: KMČ obdržela z odboru koncepce a rozvoje soubor map s příslušností ulic a pozemků ke KMČ 

Pavlovičky. 

 

Ad 8: KMČ se rozhodla, že v roce 2017 využije 300 000 Kč, které jsou určeny na opravy chodníků, a 

zbytek z provozní kapitoly k opravě chodníku v Kampelíkově ulici (sudá čísla). Ing. Opletal upozornil, že se 

pod chodníky nyní vkládá tzv. paropropustná fólie. Při objednání opravy proto předsedkyně požádá, aby i 

v Kampelíkově ulici byla tato fólie pod chodník položena. Současně s opravou bude třeba, aby byl na konci 

ulice před poslední garáží srovnán terén chodníku (v případě, že jde o majetek města). Současný stav 

neumožňuje, aby zde mohly projet maminky s kočárky.  

Po opravě kanalizace v Luční ulici se KMČ rozhodne – v závislosti na výsledném stavu chodníků –, zda 

nechá tyto chodníky nacenit. 

 

Ad 9: V souvislosti se zimou se na chodníku v ulici Na Zákopě před studentskými kolejemi udělala velká 

prohlubeň. KMČ požádá o opravu tohoto havarijního stavu. 

 

Ad 10: KMČ se připojí k akci Ukliďme Česko v sobotu 8. 4. Předsedkyně zjistí, jakou podporu jsou 

schopny poskytnout TSMO (pytle, rukavice, odvoz). Uklízet budeme podle množství účastníků hřiště 

v Lindnerově ulici, hřiště v Kampelíkově ulici, park kolem ZŠ Gorkého a trávníky pod živými ploty 

v ulicích Pavlovická a Chválkovická. Občané budou osloveni prostřednictvím vývěsek KMČ a letáčků ve 

schránkách. KMČ osloví také ředitele ZŠ Gorkého, aby vyzval děti a jejich rodiče k dobrovolné účasti. 

 

Ad 11: Na KMČ se obrátila paní Tomečková s požadavkem na opravu silnice na konci ulice Na Zákopě – za 

železničním přejezdem. Je ve velmi špatném stavu. Předsedkyně se pokusí zjistit, jak by se v této věci dalo 

postupovat. 

 

Ad 12: Od občanů přišel podnět, aby byly ořezány spodní větve smrků v ulici Gorkého ulici (u TS 

Bohemia) – znemožňují maminkám s kočárky využívat chodník. Předsedkyně zkoušela dohodnout ořezání 

přímo na místě, ale majitele nezastihla, proto mu nechala vzkaz. KMČ také požádá TSMO, aby zkultivovaly 

prostor na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické (u nově postaveného domu), kde přerůstá křoví. 

 

Ad 13: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, 

upozornění či dohledu.  

 

 

 

Schůze ukončena v 19.00 hod.      Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.      předsedkyně KMČ Pavlovičky 


