Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 7. 1. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30
hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová, Bc. Eva Lehnertová,
RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská
Omluveni: Svatopluk Doležel
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 3. 12. 2018
2. Opravy chodníků v roce 2018, 2019
3. Silniční provoz v ulicích Na Zákopě, Železniční, Kampelíkova
4. Akce KMČ a Apoštolské církve
5. Vrba v ulici Na Zákopě, chodník v Luční ulici, kanál v ulici Pavlovické
6. Vyjeté koleje ve vozovce u přechodu Pavlovické ulice u hospody Na pile, propadlý
chodník, socha P. Marie
7. Chodník v ulici Čadově
8. Hřiště v ulici Lindnerově
9. Východní tangenta
10. Různé
Ad 2: V roce 2018 objednala KMČ opravy chodníků v ulicích Na Zákopě (od ulice
Veverkovy po č. 1), Železniční, dále byla přislíbena oprava ulic Na Zákopě(před VŠ
kolejemi) a Kampelíkovy (lichá část). Hotová je ulice Železniční, Na Zákopě před VŠ
kolejemi, Na Zákopě od ulice Veverkovy, ne však až k č. 1. KMČ bude žádat dokončení
prací, které byly objednány v březnu loňského roku. Opravy chodníků v roce 2019 dohodne
KMČ na svém únorovém jednání.
Ad 3: Jednání KMČ opět navštívil městský strážník pan Kopilčák. Potvrdil, že MP koná
namátkové kontroly v ulicích Na Zákopě, Železniční a Kampelíkova. Nadále dochází k tomu,
že automobily přejíždějí z ulice Železniční do ulice Kampelíkovy přes předlážděný chodník.
Je zde několik kovových sloupků, ty jsou však nedostatečné. KMČ proto požaduje instalaci
dalších kovových sloupků vedle těch stávajících.
Ve věci opravy povrchu vozovky na křižovatce ulic Na Zákopě a Železniční (nerovnost je
způsobena neúnosným dopravním provozem, což přispívá k obtěžování zdejších občanů
hlukem) obdržela KMČ informaci, že stav vozovky bude prověřen a požadavek na opravu
bude zařazen do evidence hlášených závad.
Ohledně stížnosti na přecházení ulice Železniční z ulice Na Zákopě (občané navrhují, aby
byla přes Železniční ulici nakreslena zebra, aby bylo přecházení bezpečnější, a byl vybudován
bezbariérový nájezd pro maminky s kočárky a starší občany) obdržela KMČ informaci
z odboru dopravy, že danou situaci prověří a podá KMČ zprávu.
Ad 4: Apoštolská církev ve spolupráci s KMČ pořádá 2. 2. 2019 Maškarní radovánky pro
děti. Termín nekoliduje s Dětským karnevalem ve chválkovické sokolovně (20. 1. 2019).
Seznam všech letos pořádaných akcí je vyvěšen na webových stránkách města u KMČ
Pavlovičky. Členové KMČ se shodli, že bude vhodná spolupráce se Sokolem (plakáty akcí
KMČ do vývěsky Sokola a opačně), že je nutné hlídat na webových stránkách aktualizace
termínů a že u adventního koncertu by se na plakátcích měl objevit žánr hudby a účinkující.
Pokud jde o financování, KMČ dosud neobdržela z města žádnou oficiální informaci, že by
mělo probíhat jinak než v předchozích letech.

Ad 5:Členové KMČ informovali, že dosud není ořezaná vrba v ulici Na Zákopě ani opraven
chodník v ulici Luční (před č. 5 a 29). Navíc v ulici Pavlovické (u OP Bělidla, v úrovni
prodejny Toyota) stojí na kanálu značka, kterou automobily objíždějí přes tramvajové koleje,
které tím postupně ničí. KMČ požaduje, aby byly všechny tyto problematické situace co
nejdříve vyřešeny.
Ad 6:Také ve vozovce na přechodu u hospody Na pile jsou stále hluboké vyjeté koleje, dosud
se opravou nikdo nezabýval. Totéž platí pro chodník vpravo od sochy P. Marie u autobusové
zastávky Na Pile – stále se propadá. KMČ požaduje nápravu této pro občany nebezpečné
situace.
KMČ nemá dosud informace, zda v letošním roce dojde k restauraci zmíněné sochy, která je
ve stále zuboženějším stavu. Už předloni nechala KMČ z peněz ve své provozní kapitole
zpracovat restaurátorský záměr. Bylo by proto vhodné, aby oprava proběhla co nejdříve – aby
ještě bylo co opravovat.
Ad 7: Už v loňském roce byly v plánu oprava a revitalizace chodníku a sousedního zeleného
pásu se stromy v Čadově ulici. KMČ ovšem opravu odvolala, protože v zahradě vedle
chodníku se měl začít budovat ubytovací komplex. Během celého roku se ovšem tato stavba
nijak nepohnula, proto bude KMČ usilovat o to, aby byl chodník letos opraven.
Ad 8: Podobná je situace s opravou hřiště v Lindnerově ulici (srovnání povrchu, dosetí
travou, osazení fotbalových branek, oprava stávajících tyčí na míčové hry; lavičky a
odpadkové koše jsou již instalovány). KMČ proto bude iniciovat schůzku s příslušným
odborem, kde by měl být dohodnut přesný harmonogram prací a také skutečnost, že plány
zaplatí KMČ ze své provozní kapitoly.
Ad 9:O východní tangentě, která by velmi ulevila hustému dopravnímu provozu
v Pavlovičkách, zatím stále nejsou relevantní informace. KMČ proto zvažuje, že by oslovila
předsedy dalších tangentou dotčených komisí (Hodolany, Bělidla, Chválkovice, Týneček, Sv.
Kopeček, Droždín) a všechny KMČ by společně postupovaly při jednáních o jednotlivých
variantách řešení.
Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu.

Schůze ukončena v 20.30 hod.
Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

