Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 11. 9. 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 7. 8. 2017
2. Cyklostezka od ZŠ Gorkého na Chválkovickou ulici
3. Kanalizace v Luční ulici
4. Chodník v Luční ulici
5. Pavlovické babí léto
6. Plán investic města na rok 2018
7. Havárie na rohu ulic Pavlovická a U Podjezdu
8. Různé
Ad 2: Jednání KMČ navštívili obyvatelé Pavloviček Žatka, Zajícová, Vyroubal, Hůlková. Poslední tři
jmenovaní se zajímali, jak postupuje přebudování pěšiny z Chválkovické ul. k ZŠ Gorkého v cyklostezku.
Začátek pěšiny u Chválkovické ul. totiž udržují na vlastní náklady, protože na parcelách, které s pěšinou
sousedí, mají zahrádky a polnosti a potřebují k nim přístupný vjezd. Vyjádřili obavu, aby cyklostezka , se
kterou počítá cyklogenerel města, nezabránila dostat se k pozemkům s technikou potřebnou
k obhospodařování. Členové KMČ se shodli, že pokud by byl povrch cyklostezky zpevněn a v části u
Chválkovické ul. dostatečně široký, vjezdu techniky na pozemky by to nemělo překážet. Současně by se
mohla v místě, kde končí širší část a začíná pruh jen pro cyklisty a chodce, umístit dopravní značka, která by
upozornila na větší provoz. Jakmile se budování cyklostezky stane realitou, KMČ se bude zasazovat za to,
aby majitelé dotčených parcel nebyli ve svých právech obhospodařovat vlastní pozemky nijak omezeni.
Ad 3: Jednání KMČ navštívil obyvatel ulice Luční pan Tuška, který informoval, že rekonstrukce kanalizace
byla ukončena a problémy s tlakovou kanalizací vyřešeny: podnik vodovodů a kanalizací ubezpečil, že tlak
v kanalizaci bude minimální a situace nebude dělat problémy. Pan Tuška potvrdil, že zápach z domů zmizel.
Ad 4: Po ukončení opravy byl chodník v Luční ulici uveden do původního stavu. Nyní je celkem v pořádku,
ale KMČ se rozhodla, že na jaře roku 2018 nechá jeho rekonstrukci nacenit a podle svých finančních
možností postupně předláždit.
Ad 5: Pokud to počasí dovolí, v neděli 24. 9. se na hřišti v Lindnerově ulici uskuteční Pavlovické babí léto.
Atrakce pro děti (skákací hrad, skluzavka, projížďky na koních, šlapací káry) i mobilní WC jsou již
objednány. Vše bude pro občany zdarma. Zajištěn je rovněž prodejní stánek s občerstvením. Předsedkyně
KMČ zajistí posečení hřiště těsně před akcí a výrobu letáčků a plakátů, které členové KMČ roznesou do
schránek pavlovických obyvatel a vyvěsí ve škole, v obchodech apod. Předsedkyně zjistí, jestli do tohoto
termínu budou na hřišti osazeny lavičky, pokud ne, opět se dohodne s ředitelem ZŠ Gorkého na jejich
zapůjčení. Apoštolská církev připraví soutěže pro děti, město přislíbilo odměny.
Ad 6: Do plánu investic na rok 2018 se KMČ rozhodla zařadit do části realizace restauraci sochy P. Marie u
autobusové zastávky Na Pile v Pavlovické ulici, na kterou už je z prostředků KMČ zpracován restaurátorský
záměr, a rekonstrukci chodníku v ulici Čadově. Do části přípravy projektové dokumentace pak cyklostezku
z Chválkovické ulice k ZŠ Gorkého.
Ad 7: U domu na rohu ulic Pavlovická a U Podjezdu se pod rýnou propadá chodník. Předsedkyně KMČ
nahlásí problém kompetentní osobě z odboru správy městských komunikací a MHD jako havárii.
Ad 8: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, upozornění
či dohledu.
Schůze ukončena v 18.30 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

