Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 5. 3. 2018, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 hod.
Přítomní: 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 5. 2. 2018
2. Hodnocení Maškarních radovánek
3. Další akce pořádané KMČ ve spolupráci s Apoštolskou církví
4. Ukliďme Pavlovičky 2018
5. Pavlovický Svátek matek 2018
6. Kontejnery na tříděný odpad v ulici Veverkově
7. Odpadky na chodníku před Stopkou a u hospody Na Pile
8. Retardér v Gorkého ulici
9. Kanály v Luční ulici
10. Chodník v Čadově ulici
11. Špatný stav pokračování ulice Na Zákopě za železničními kolejemi
12. Spoty v TV Morava
13. Různé
Ad 2: 10. února se v prostorách Apoštolské církve konala další společná akce KMČ Pavlovičky a AC –
Maškarní radovánky pro děti. Dle informací členky KMČ Kateřiny Mutinové se jí zúčastnilo cca 50 dětí
s rodiči, všichni akci hodnotili pozitivně.
Ad 3: Dalšími akce mi budou Velikonoční koncert v úterý 3. dubna v 18 hodin (vystoupí pěvecký sbor
Cantabile) a Ukliďme Pavlovičky v sobotu 7. dubna od 14 hodin. Občané budou informováni ve vývěskách
KMČ, na webu města a prostřednictvím letáčků do schránek.
Ad 4: Při akci Ukliďme Pavlovičky KMČ uvítá co největší účast zdejších obyvatel – v Pavlovičkách je po
zimě poměrně velký nepořádek. Účast na akci přislíbila i Apoštolská církev. Členové KMČ se rozhodli, že
budou tři stanoviště srazu:
a) Hřiště v Lindnerově ulici (uklízet se budou ulice Lindnerova, Gorkého, Za Školou, Čadova,
Pavlovická, vlastní hřiště a louka za ním).
b) Hřiště v Kampelíkově ulici (uklízet se budou ulice Kampelíkova, Veverkova, Na Zákopě,
Hildebrandova, Železniční, Luční, Chválkovická, hřiště).
c) Točna tramvaje (uklízet se budou ulice Edisonova, U Podjezdu, část ulice Pavlovické, Sladovní,
Sibiřská, prostory kolem trati na Šternberk).
Čím více lidí se úklidu zúčastní, tím více prostor se podaří dát do pořádku. Předsedkyně KMČ bude
kontaktovat ředitele ZŠ Gorkého – jestli se škola bude na úklidu opět podílet a kde hodlá uklízet. Z TSMO
vyzvedne rukavice, pytle na odpad, dřevěné pinzety na vybírání odpadků z živých plotů (všechny tyto
úklidové prostředky budou k dispozici na stanovištích srazu), domluví s TSMO odvoz sesbíraného odpadu,
osloví garanta pavlovické komise RNDr. Ladislava Šnevajse (případně jiného zástupce města), jestli by si
nenašel čas a k úklidu se nepřipojil.
Ad 5: Akce Pavlovický Svátek matek se uskuteční v neděli 13. května. Členka KMČ Kateřina Mutinová už
oslovila stáj, která přijede s koňmi k projížďkám, firmu, která nabízí pronájem skákacího hradu a skluzavky,
majitele stánku s občerstvením. Předsedkyně KMČ kontaktovala pronajímatele šlapacích kár, připraví
kontaktní údaje pro objednávky mobilního WC a dalších atrakcí, zajistí pastelky a další materiál potřebný
k výrobě dárku pro maminku, dohodne s ředitelem ZŠ Gorkého zapůjčení stolů.
Ad 6: U kontejnerů na tříděný odpad v ulici Veverkově (u ulice Na Zákopě) stále chybějí víka a odpadky při
větším větru poletují po ulici. Občané si na to opakovaně stěžují. Členka KMČ Kateřina Mutinová
kontaktovala odbor životního prostředí. Bylo přislíbeno, že po místním šetření TSMO víka doplní.

Ad 7: Podobně jako před non stopem v Pavlovické ulici (u zastávky Na Pile) se odpadky nacházejí před
dalším barem „Stopkou“ v Pavlovické ulici a před restaurací Na Pile. KMČ se pokusí vyřešit problém
stejným způsobem jako u non stopu, tedy dohodou o úklidu prostor před provozovnami. Pokud tato cesta
nebude možná, bude nutné řešit vše oficiálně s pomocí Městské policie.
Ad 8: V souvislosti s vybudováním retardéru v Gorkého ulici před školou, obdržela KMČ informaci, že
souhlasy občanů, kteří bydlí v blízkosti možného umístění retardéru, s touto akcí musí získat sama KMČ.
Předsedkyně KMČ proto připraví podpisový arch a požádá o pomoc obyvatele domu v Čadově ulici. Další
dotčené obyvatele (majitele domů na křižovatce ulic Lindnerovy a Gorkého) osloví členové KMČ sami.
Ad 9: Ke špatně osazeným poklopům kanálů v Luční ulici obdržela KMČ informaci z odboru investic, že
situaci na místě prověří a věc bude řešena v reklamačním řízení.
Ad 10: Ve věci opravy chodníku v Čadově ulici, která by mohla kolidovat s výstavbou penzionu v zahradě
sousední vily, obdržela KMČ informaci, že odbor správy městských komunikací prověří termíny, aby
nedošlo ke zničení opraveného chodníku stavební technikou.
Ad 11: KMČ obdržela stížnosti občanů na stav cesty, kterou pokračuje ulice Na Zákopě za železničními
kolejemi: cesta je rozježděná, velmi se na ní práší. Pozemek už patří do působnosti KMČ Bělidla.
Předsedkyně KMČ proto bude kontaktovat bělidelského předsedu, zda by souhlasil s tím, aby město
sjednalo nápravu – například dopavní značkou 5 km/h – PRÁŠÍ SE! a úpravou cesty.
Ad 12: Připravují se další informační spoty o jednotlivých městských částech na TV Morava. Tentokrát mají
být zaměřeny na investiční akce v městských částech. Až to bude aktuální, členové KMČ vyberou akce,
které budou ve spotu, týkajícím se Pavloviček, prezentovat.
Ad 13: 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

