
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky 

ze dne 3. 9. 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 6. 8. 2018 

2. Sloupky přes cestu podél železniční trati  

3. Opravy chodníků 2018 

4. Nepořádek kolem stanoviště tříděného odpadu v Gorkého ulici 

5. Pavlovické babí léto 

6. Výsadba nových stromů 

7. Oprava hřiště v Lindnerově ulici 

8. Různé 

 

Ad 2: Na cestě, která vede podél železniční trati na Opavu, stále nejsou instalovány sloupky, které by 

zamezovaly průjezdu vozidel. Sloupky byly ze strany města přislíbeny již před několika měsíci. Občané si 

stále stěžují, že je cesta ve velmi špatném stavu a pěší ji nemohou používat. 

 

Ad 3: Jaroslav Šulc z odboru správy městských komunikací informoval, že chodníky, jejichž oprava byla 

objednána na jaře, budou letos opraveny; kvůli počasí se všechny tyto práce pozdržely. Současně potvrdil, 

že chodník v ulici Na Zákopě před VŠ kolejemi bude z rozpočtu odboru opraven také letos. 

 

Ad 4: Obyvatelé domu v Čadově ulici si stále stěžují, že stanoviště tříděného odpadu v Gorkého ulici, které 

je umístěno těsně vedle jejich domu, lidé neustále využívají jako „sběrový dvůr“ – k odkládání nejrůznějších 

nepotřebných předmětů. KMČ tuto situaci již dříve řešila s TSMO, bylo přislíbeno, že odložené věci budou 

odváženy. 

 

Ad 5: Neděli 16. září se na hřišti v Lindnerově ulici uskuteční druhý ročník akce Pavlovické babí léto, 

kterou pořádá KMČ č. 19 Pavlovičky ve spolupráci s Apoštolskou církví. Návštěvníci se opět mohou těšit na 

skákací hrad a skluzavku, občerstvení, projížďky na koních a šlapacích kárách, hry a soutěže. Nebude 

chybět mobilní WC. Akce se bude konat od 14 do 18 hodin. Všechny aktivity už jsou prostřednictvím města 

objednány. Tentokrát nebude loutkové divadlo z důvodu časové zaneprázdněnosti členů souboru. Všichni 

jsou srdečně zváni. Obyvatelé Pavloviček opět dostali letáčky do schránek, plakát lidé najdou na stránkách 

KMČ Pavlovičky na webu města, další plakáty jsou ve vývěskách KMČ. 

 

Ad 6: Členové KMČ opět jednali o možnosti vysadit v Pavlovičkách nové stromy a umístit na některých 

místech další lavičky. Věc projednají s odborem životního prostředí. 

 

Ad 7: Termín opravy hřiště v Lindnerově ulici, kterou by měl zajišťovat odbor vnějších vztahů a informací, 

bude záviset na množství prostředků v provozní kapitole KMČ.  

 

Ad 8: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, upozornění 

či dohledu.  

 

 

Schůze ukončena v 18.40 hod.      Zita Chalupová  

Zapsala Zita Chalupová.      předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky 


