
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 6. 5. 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 1. 4. 2019  

2. Pavlovický Svátek matek 

3. Ukliďme Pavlovičky 

4. Havárie v ulici Chválkovické 

5. Seminář k Plánu udržitelné městské mobility 

6. Místní šetření na hřišti v Lindnerově ulici 

7. Využití částky 2,7 mil. v roce 2019 

8. Tramvajové zastávky Pavlovická a Pavlovičky 

9. Výstavba domu pro seniory Senzion v Čadově ulici 

10. Beseda o dopravě v Pavlovičkách 

11. Různé  

 

Ad 2: Pavlovický Svátek matek se měl konat v neděli 12. května, kvůli dešti však byla akce 

odvolána. Uskuteční se v náhradním termínu v neděli 19. května, opět ve 14 hodin. Všichni 

dodavatelé mají čas, takže program bude stejný, jak bylo plánováno. Ve vývěskách bude 

změna vyvěšena, občané dostanou do schránek opět letáčky. 

 

Ad 3: V souvislosti s akcí Ukliďme Pavlovičky obdržela KMČ několik podnětů: požadavek 

na umístění kontejneru na olej na jednom ze stanovišť tříděného odpadu, požadavek na 

umístění kontejneru na elektroodpad v Edisonově ulici, požadavek, aby byly kontejnery ve 

Veverkově ulici opatřeny víky, a požadavek na Správu železniční dopravní cesty, aby byla 

podél trati na Opavu na druhé straně kolejí, než vede cesta, odklizena ořezaná vegetace, 

protože nebylo možné odpadky zpod větví vyprostit. Předsedkyně KMČ bude kontaktovat 

pana Oulehlu ze SŽDC.  

 

Ad 4: Rozbitý chodník ve Chválkovické ulici u č. 72 byl dle sdělení pana Šulce z odboru 

dopravy zařazen do oprav v jarních měsících. 

 

Ad 5: RNDr. Mutinová navštívila seminář o Plánu udržitelnosti městské mobility. Dle jejího 

sdělení se jednalo o dopravě, cyklodopravě, MHD i chodcích, byl představen výhled na rok 

2030. Do té doby má být realizováno mnoho opatření, schválených zastupitelstvem, na které 

ovšem není dostatek financí. Bude proto třeba prostudovat jednotlivá opatření a pokoušet se 

ta, která se týkají Pavloviček, stále prosazovat. 

 

Ad 6: Dne 25. 4. Proběhlo na hřišti v Lindnerově ulici místní šetření, kterého se zúčastnil pan 

Hala z odboru cestovního ruchu a sportu. V rámci estetizace budou dle dohody s ním během 

prázdninových měsíců vymýceny náletové dřeviny (kromě vzrostlých stromů), odstraněna 

černá skládka, srovnán povrch a oset trávou, budou instalovány betonové sloupky na konci 

hřiště u louky, aby se zabránilo vjezdu automobilů, osazeny fotbalové branky a opraveny 

sloupky na míčové hry. Celkem by tyto úpravy měly stát 150 000 Kč. Celková částka na 

estetizaci činí 300 000, zbývající peníze budou využity na výsadbu nových stromů do parku 



kolem školy a dvou bříz do Veverkovy ulice. Umělý povrch na malé hřiště na míčové hry 

zatím budován nebude, protože jeho cena by překročila částku, kterou má KMČ k dispozici.  

 

Ad 7: KMČ obdržela zprávu o jednání rady města o opravách za 2,7 mil. Kč. Navrhovaná 

oprava Kampelíkovy ulice nebyla schválena, bude proto opravena z „chodníkové“ kapitoly 

KMČ s přispěním finančních prostředků z odboru dopravy.  

 

Ad 8: Jednání navštívil pan Bartík z Apoštolské církve, který mj. informoval o problému, 

který se stále opakuje na tramvajové zastávce Pavlovická: důchodci, kteří nakoupili v Bille, 

zde nastupují do tramvaje s plnými taškami pohodlněji kvůli zvýšenému nástupišti a ne až na 

konečné Pavlovičky. Ovšem tam je řidiči z tramvaje vykážou. Takže se jim pak nastupuje 

hůře, protože nástupiště není zvýšené. Situace je řešitelná dvěma způsoby: buď bude možné, 

aby důchodci na konečné zůstali sedět ve voze, nebo by se mělo zvýšit nástupiště na konečné. 

KMČ zjistí, které řešení by bylo průchodné. 

 

Ad 9: V zahradě vily v Čadově ulici se zatím pouze kácejí stromy, ale žádná výstavba, kvůli 

které byla odložena oprava chodníku, dosud neprobíhá. KMČ bude kontaktovat pana Šulce 

z odboru dopravy, jestli má o výstavbě nějaké aktuální informace. 

 

Ad 10: KMČ stále plánuje besedu o dopravě v Pavlovičkách, na které by měl vystoupit 

historik Milan Tichák a také někdo, kdo by podal informace o aktuálním stavu dopravy, 

zejména o výstavbě východní tangenty. Předsedkyně KMČ se opět pokusí oslovit někoho 

z magistrátu. Pokud bude někdo ochoten se besedy zúčastnit, KMČ vybere vhodný termín a 

občané budou informováni obvyklými cestami. 

 

Ad 11: MČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu. Požadavek KMČ je určen Městské policii: na podnět 

občanů by měla častěji kontrolovat parkování na trávníku u hospody Na pile. V deštivém 

počasí se mění v bláto, za sucha v rozježděný prašný povrch. 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.40 hod.     PhDr. Zita Chalupová  

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.    předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky 


