Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 6. 11. 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 2. 10. 2017
2. Chodník v ulici U Podjezdu
3. Spot v TV Morava
4. Vyjádření odboru koncepce a rozvoje k požadavkům KMČ
5. Hospodaření KMČ v roce 2018
6. Adventní koncert
7. Akce pro rok 2018
8. Tříděný odpad v ulicích a Veverkova
9. Různé
Ad 2: Chodník v ulici U podjezdu už je naceněn a během listopadu bude opraven. Cena činí 76 000 Kč.
Současně byl naceněn chodník v Pavlovické ulici od křižovatky s ulicí U podjezdu po sídlo Apoštolské
církve. Jeho oprava je součástí postupné rekonstrukce všech chodníků v Pavlovičkách.
Ad 3: 24. 10. a poté ještě v několika reprízách byl na TV Morava vysílán spot o Pavlovičkách. Členové
KMČ jej hodnotili pozitivně – zaznělo vše, co Pavlovičky trápí i co se postupně zlepšuje. Odkaz na spot
občané najdou na webových stránkách města u KMČ č. 19 Pavlovičky.
Ad 4: Odbor koncepce a rozvoje zaslal po jednání KMČ vyjádření k říjnovým požadavkům:
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.
OKR provede místní šetření, již nyní ovšem upozorňujeme KMČ, že v případě instalace příčného
prahu bude OKR požadovat souhlasy všech obyvatel v dané ulici a to z důvodu, že instalací dojde ke
zvýšení hlučnosti a otřesů z projíždějících vozidel.
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.
Uvedený přechod pro chodce je součástí křižovatky a dopravní značení odpovídá ustanovením zákona
o provozu na pozemních komunikacích, kdy v křižovatkách se přechody pro chodce neoznačují
svislým dopravním značením.
KMČ bude o stanoviscích jednat v prosinci.
Ad 5: KMČ bude mít v roce 2018 opět k dispozici 300 000 Kč na opravy chodníků, zřejmě 150 000 Kč
provozních prostředků na pořádání akcí, případně chodníky. Město opět uvolní z rozpočtu 2,7 milionu Kč na
speciální opravy, které bude schvalovat rada města. Členové KMČ se na prosincovém jednání dohodnou, co
navrhnou, aby se z této částky v Pavlovičkách opravilo.
Ad 6: V neděli 26. listopadu v 17.30 hodin se ve Sborovém domě Apoštolské církve v Pavlovické ulici
(naproti Nákupnímu parku Bělidla) uskuteční Adventní koncert, který pořádají církev a KMČ. Na koncertě
vystoupí soubor Musica Excelsia a sopranistka Anna Jelínková. Společně přednesou skladby barokních
autorů. Všichni občané jsou srdečně zváni. Pozvánku najdou ve schránce, bude také ve výsvěskách KMČ a
na webových stránkách města u KMČ č. 19. Vstupné je dobrovolné, nebude chybět malé občerstvení.

Ad 7: V roce 2018 KMČ uspořádá ve spolupráci s Apoštolskou církví akce Ukliďme Pavlovičky,
Pavlovický Svátek matek, Pavlovické babí léto, Adventní koncert. Cílem je, aby se z akcí stala tradice a aby
v Pavlovičkách probíhal aspoň nějaký společenský a kulturní život, který v budoucnu mohou na opraveném
hřišti v Lindnerově ulici doplnit i nějaké sportovní aktivity. Uvažuje se též o vlastivědné vycházce po čtvrti
s historikem Milanem Tichákem. KMČ s těmito akcemi počítá ve své provozní kapitole.
Ad 8: Na stanovišti tříděného odpadu ve Veverkově ulici chybějí víka na kontejnerech a odpadky létají po
ulici. Na stanovišti tříděného odpadu v Gorkého ulici se špatně otevírá kontejner na elektroodpad.
Předsedkyně KMČ se pokusí zajistit nápravu.
Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, upozornění
či dohledu.
Schůze ukončena v 18.35 hod.
Zapsala Zita Chalupová.

Zita Chalupová
předsedkyně KMČ Pavlovičky

