Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 2. 10. 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 11. 9. 2017
2. Hodnocení akce Pavlovické babí léto
3. Rozhovor pro TV Morava
4. Retardér v ulici Čadově
5. Skácení mrtvého stromu
6. Luční ulice – tříděný odpad, písek na chodnících, vykácená zeleň
7. Lavičky u hřiště v Lindnerově ulici a revitalizace
8. Přechod v ulici U Podjezdu
9. Chodník před sídlem Apoštolské církve v Pavlovické ulici
10. Různé
Ad 2: Jednání KMČ navštívil pan Bartík z Apoštolské církve, která se podílela na pořádání Pavlovického
babího léta. Plánovaný termín 24. 9. musel být zrušen kvůli nepřízni počasí. Akce proběhla v náhradním
termínu 1. 10. Kromě mobilního WC, stánku s občerstvením a projížděk na koních vše proběhlo podle
plánu. Přestože počasí bylo nestálé a přes změněný termín akci navštívilo kolem 150 lidí. Členové KMČ i
pan Bartík z církve hodnotili akci pozitivně, 47 dětí se zúčastnilo připravených soutěží. KMČ se pokusí
získat kontakty na občany Pavloviček, aby je mohla informovat o pořádaných akcích a případných změnách,
výzva k zaslání kontaktů bude ve vývěsce KMČ. Objevily se další nápady – vlastivědné vycházky,
promítání filmů na hřišti. Členové KMČ zjistí, jaké jsou možnosti, a budou o všem včas informovat.
Ad 3: KMČ č. 19 Pavlovičky je na řadě pro natočení informačního spotu TV Morava. Témata pro rozhovor:
historie Pavloviček, Luční ulice, ulice Za Školou, Čadova ulice, pořádané a zamýšlené akce, spolupráce
s Apoštolskou církví a se ZŠ a MŠ Gorkého, restaurace sochy P. Marie, hřiště v Lindnerově ulici, pěšina
z Pavlovické ulice k ZŠ Gorkého, východní tangenta. Natáčení se uskuteční 16. října.
Ad 4: KMČ oslovila obyvatelka domu v Čadově ulici s tím, že auta jezdí kolem jejich domu a protější školy
příliš rychle. Vyslovila požadavek, aby byl u školy na silnice vybudován retardér. KMČ se pokusí
požadavku vyhovět.
Ad 5: Během akce Pavlovické babí léto spadly z uschlé břízy v parčíku kolem plotu školní zahrady
samovolně větve. Předsedkyně KMČ zajistí, aby byla bříza pokácena.
Ad 6: Rekonstrukce kanalizace v Luční ulici byla dokončena. Na chodnících nyní leží píšek, obyvatelé
požadují, aby byl uklizen. KMČ u TSMO zjistí, co je možné v této věci udělat. Také znovu oživí jednání s
odborem životního prostředí o vybudování stanoviště tříděného odpadu v ulici. Občané se rovněž dotazují,
jestli proběhne náhradní výsadba keřů a stromů, které byly v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace vykáceny.
KMČ zjistí možnosti.
Ad 7: Předsedkyně KMČ zjistí na odboru koncepce a rozvoje, jak pokračují přípravy rekonstrukce hřiště
v Lindnerově ulici. Je přislíbeno 6 laviček – KMČ usilovala o jejich osazení už před akcí Pavlovické babí
léto, nicméně TSMO je zaneprázdněna, lavičky osadí, jakmile to dovolí jejich časový harmonogram.
Ad 8: Pan Bartík informoval, že na přechodu pro chodce v ulici U Podjezdu nedávno auto ťuklo do
přecházející starší paní. Přechod je označen zebrou, ale automobily nemají označení značkou ani symbolem
ve vozovce. Toto označení by bylo potřebné, protože zejména starší lidé z kraje Pavlovické ulice mají nyní,
po výstavbě nákupního centra Bělidla, velmi ztížený průchod k supermarketu Lidl. KMČ se pokusí zajistit
označení přechodu.

Ad 9: Pan Bartík upozornil na to, že před vchodem do Apoštolské církve je stále vydlážděný „vjezd“ do
dvora, tedy snížená úroveň chodníku. Vjezd už neexistuje, ale dláždění způsobuje hromadění vody a bláta
při špatném počasí. Apoštolská církev by přivítala předláždění v režimu běžného chodníku. Předsedkyně
KMČ zjistí, jaké jsou možnosti.
Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků,
upozornění či dohledu.
Schůze ukončena v 18.50 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

