Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 3. 4. 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. 3. 2017
2. Účast KMČ na akci Ukliďmě Česko
3. Rekonstrukce kanalizace v Luční ulici
4. Hřiště v Kampelíkově ulici
5. Opravy chodníků v roce 2017
6. Havárie chodníku v ulici Na Zákopě
7. Řidičské průkazy
8. Tříděný odpad
9. Akce na hřišti v Lindnerově ulici
10. Různé
Ad 2: Členové KMČ se dohodli na koordinaci úklidu v Pavlovičkách. Vlastní úklid proběhl v sobotu 8. 4.,
zúčastnilo se ho celkem 21 občanů Pavloviček. Uklizeny byly ulice: Gorkého, Lindnerova, Sladovní,
Pavlovická + Chválkovická (od hospody Na Pile po ulici Železniční), Sibiřská, dále okolí ZŠ Gorkého
včetně prostor za školní zahradou, autobusové zastávky, část cesty kolem trati na Krnov, okolí trati na
Šternberk, hřiště v Kampelíkově ulici, hřiště v Lindnerově ulici, louka za hřištěm v Lindnerově ulici.
V křoví za hřištěm v Lindnerově ulici byla objevena a zlikvidována černá skládka. TSMO poskytly pytle a
rukavice, během pondělí by měly odvézt shromážděný odpad.
KMČ CHCE VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ SE ÚKLIDU ZÚČASTNILI, PODĚKOVAT – PŘISPĚLI
JSME K TOMU, ŽE JSOU PAVLOVIČKY TROCHU HEZČÍ.
Ad 3: Začala rekonstrukce kanalizace v Luční ulici. Kontrolní dny se konají každé úterý v 9 hodin. Po
ukončení rekonstrukce začne jednání o umístění stanoviště tříděného odpadu v ústí Luční ulice.
Ad 4: Z odboru životního prostředí KMČ obdržela sdělení, že není možné, aby byla na hřiště
v Kampelíkově ulici umístěna lampa s čidlem – ta nemůže sloužit k „omezování“ soukromí shromažďující
se mládeže, nýbrž pouze k osvětlení cest a chodníků. Členové KMČ se rozhodli, že nebudou bojovat
s větrnými mlýny. Jediné opatření, na kterém trvají, je časté stříhání živých plotů, aby byly stále nízké. U
hřiště jsou dva malé odpadkové koše, které jsou takřka neustále plné nejrůznějších lahví. KMČ proto
požádá, aby jeden z košů byl nahrazen větším typem.
Ad 5: U TSMO byla objednána oprava chodníku v Kampelíkově ulici – sudá čísla. Současně KMČ navrhla
RMO, aby byl ze speciální kapitoly 2,7 mil. Kč opraven chodník v Kampelíkově ulici – lichá čísla.
Ad 6: K havárii v ulici Na Zákopě obdržela KMČ sdělení J. Šulce z odboru komunikací, že oprava bude
zařazena do prací v dubnu.
Ad 7: KMČ obdržela informaci k výměně řidičských průkazů. Viz osamostatné oznámení ve vývěskách.
Ad 8: Na stanoviště tříděného odpadu v Gorkého ulici (tedy zhruba ve středu Pavloviček) byl umístěn
kontejner na kovy, vyzýváme proto občany, aby začali kovy také třídit.
Ad 9: KMČ se rozhodla, že 14. května uspořádá na hřišti v Lindnerově ulici u příležitosti Svátku matek
oslavu. V plánu jsou atrakce pro děti, jízda na koni, opékání špekáčků. Členové KMČ zjistí, jaké jsou
možnosti ohledně táboráku, zapůjčení mobiliáře (lavičky), osloví také Apoštolskou církev, která se již dříve
chtěla na akcích pro místní občany podílet. Obyvatelé budou včas informování – ve vývěskách, na
webových stránkách města i prostřednictvím letáčků ve schránkách.

Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků,
upozornění či dohledu.

Schůze ukončena v 18.40 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

