
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky 

ze dne 2. 12. 2019, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 

hod. 

Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová, RNDr. Kateřina 

Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská 

Omluveni: Ing. Veronika Kochová, Bc. Eva Lehnertová 

  

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 4. 11. 2019 

2. Doprava a jednání s Radou města 

3. Náhradní výsadba a úklid pod živými ploty 

4. Studie řešící prostor před ZŠ Gorkého 

5. Sběrové soboty 

6. Vývěsky KMČ 

7. Chodník v Kampelíkově ulici 

8. Termíny jednání KMČ v roce 2020 

9. Akce KMČ v roce 2020 

10. Hřiště v Lindnerově ulici 

11. Nová členka KMČ 

12. Různé 

  

Ad 2: Jednání KMČ navštívili pan Martin Hubička a paní Veronika Němčáková, kteří 

informovali, že v Pavlovické ulici, v níž koupili nedávno dům (naproti NP Bělidla), se 

doprava, zejména nákladní, stává neúnosnou. Kamiony často přejíždějí přes tramvajové 

koleje, čímž vznikají vibrace. Pan Hubička má za to, že jsou příčinou počínajícího praskání 

domu a také havarijního stavu tramvajového svršku. Navrhl, zda by nebylo možné umístit 

mezi Pavlovičkami a Bělidly přenosný radar, který sbírá data, aby se zjistilo, jakou rychlostí 

zde automobily jezdí.  

Celá tato situace souvisí se stále neuskutečněnou východní tangentou. Proto bylo toto téma 

stěžejní na jednání předsedkyně KMČ s Radou města v pondělí 9. 12. 2019. Dalším tématem 

bylo budování cyklostezek a také bytová výstavba v ulici U Podjezdu (v areálu bývalého 

Selika).  

Z jednání s Radou města bude vyhotoven zápis, občané budou následně informováni o 

závěrech jednání. 

  

Ad 3: Ohledně náhradní výsadby za pokácený javor KMČ stále nemá vyjádření z odboru 

městské zeleně. Ani TSMO nereagovaly na prosbu o úklid odpadků pod živými ploty. Obě 

žádosti budou urgovány. 

 

Ad 4: KMČ oficiálně požádala o zpracování studie, která by komplexně řešila prostor před 

ZŠ v Gorkého ulici s tím, že pokud by cena studie činila cca 30 000 Kč, může ji KMČ 

financovat z kapitoly na estetizaci pro rok 2020. Ing. Štěpánková z odboru městské zeleně 

potvrdila přijetí požadavku. 

 

Ad 5: Bylo oznámeno, že kvůli nedostatku financí se v roce 2020 neuskuteční sběrové 

soboty. Členové KMČ se proto rozhodli, že pokud by to bylo finančně únosné, část peněz 

vyčleněných na estetizaci by investovali do přistavení kontejneru, například ve spolupráci 

s KMČ Chválkovice. Také o tom mluvila předsedkyně KMČ na jednání s Radou města, 

garant pavlovické komise Matouš Pelikán přislíbil zjištění ceny a podmínek přistavení 

kontejneru na TSMO.  



KMČ opět zkusí požádat o instalaci kontejneru na olej na stanoviště tříděného odpadu 

v Gorkého ulici. 

 

Ad 6: Obě vývěsky KMČ (u autobusové zastávky Na pile a Epava) budou do konce roku 

vyměněny za nové skříňky, které se lépe obsluhují a mají nerozbitné sklo. Uhrazeny budou 

z provozní kapitoly KMČ. 

 

Ad 7: Chodník v Kampelíkově ulici z „chodníkové“ kapitoly KMČ je již opraven, stavba byla 

též pracovníky TSMO předána. 

  

Ad 8: V roce 2020 se budou členové KMČ Pavlovičky na svých pravidelných veřejných 

jednáních setkávat stejně jako v předchozích letech vždy první pondělí v měsíci, s výjimkou 

července, tam to kvůli státnímu svátku bude druhé pondělí. Termíny tedy jsou: 6. ledna, 3. 

února, 2. března, 6. dubna, 4. května, 1. června, 13. července, 3. srpna, 7. září, 5. října, 2. 

listopadu a 7. prosince. 

 

Ad 9: I v roce 2020 se obyvatelé Pavloviček mohou těšit na některé již tradiční akce pořádané 

KMČ ve spolupráci s Apoštolskou církví. Budou to: Maškarní radovánky pro děti (dosud se 

jedná o termínu, buď 11. 1., nebo 7. 3.), Ukliďme Pavlovičky (4. 4.), Velikonoční koncert (14. 

4.), Pavlovický Svátek matek (10. 5.), Pavlovické babí léto (13. 9.), Adventní koncert (13. 

nebo 20. 12.). Občané budou informováni obvyklými kanály. 

 

Ad 10: Ohledně opravy hřiště v Lindnerově ulici informoval Vojtěch Hala z MmOl, že 

odstranění kopřiviště bylo objednáno, ale práce nebyly provedeny ani fakturovány. Dojde 

k tomu v příštím roce. 

 

Ad 11: Novou členkou KMČ č. 19 Pavlovičky se stala Ing. Veronika Kochová (za SPD a 

SPOZ). Nahradila tak pana Svatopluka Doležela.  

 

Ad 12: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu.  

 

 

 

Schůze ukončena ve 20.00 hod.    PhDr. Zita Chalupová   

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


