
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 6. 1. 2020, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 hod.  

 

Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, 

Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská  

Nepřítomni: Ing. Veronika Kochová, Božena Kurfürstová, Bc. Eva Lehnertová 

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 2. 12. 2019  

2. Výstavba cyklostezek v Pavlovičkách 

3. Sběrové soboty  

4. Akce KMČ v roce 2020  

5. reklamace oprav v Luční ulici 

6. Různé 

 

Ad 2:Jednání KMČ navštívil Ing. Stanislav Losert, koordinátor cyklistické dopravy z odboru strategie 

a řízení magistrátu. Představil členům cyklogenerel, aktualizovaný v roce 2017. Ten řeší cyklodopravu 

po Pavlovičkách, spojení s centrem města i navazujícími městskými částmi. Je vydáno stavební 

povolení na cyklostezku od parkoviště u pevnosti směrem do Pavloviček. „Od Vyroubalů“ povede dle 

cyklogenerelu nejprve asfaltka (kvůli vjezdu zemědělské techniky), poté smíšená cyklostezka humny 

ke škole v Gorkého ulici, dále ulicí Gorkého, která bude zobousměrněna pro cyklisty. Poté povede 

ulicí Sladovní, kterou opraví dráhy v souvislosti s elektrifikací trasy do Šternberka a Uničova. Ze 

Sladovní ulice zabočí stezka před železničními kolejemi doleva mezi garážemi, pak půjde podle trati 

k podjezdu a povede až k Senimu. S Policií ČR je dohodnuto, že povolí v podjezdu cyklistům vjezd na 

chodník. U železničních kolejí povede stezka také na druhou stranu – opět po chodníku (s povolením 

Policie ČR) kolem učiliště až k parkovišti u Lidlu. U školy v Gorkého ulici povede další část 

cyklostezky ulicí Čadovou, po přechodu přes Chválkovickou, Veverkovou ulicí do ulice Na Zákopě. 

Oprava chodníku v Čadově ulici se měla uskutečnit už loni, KMČ se však rozhodla ji odložit kvůli 

výstavbě Senzionu v přilehlé zahradě. S plánem cyklostezky vedle chodníku v Čadově ulici bude 

třeba změnit již schválenou projektovou dokumentaci podle investičního záměru cyklogenerelu a 

též schválené stavební povolení. KMČ s těmito změnami souhlasí, bude se zasazovat o to, aby byl 

realizován projekt IZ 28 – Cyklostezka Gorkého – U Podjezdu, řešení v ulici Čadově. 

 

Ad 3:KMČ Pavlovičky se připojuje ke KMČ Chválkovice ve věci zrušení sběrových sobot: zásadně 

s tímto rozhodnutím nesouhlasí, zejména z důvodu rizika opětovného vznikání černých skládek, a žádá 

Radu města o přehodnocení tohoto stanoviska.  

 

Ad 4:Ve spolupráci s Apoštolskou církví se letos uskuteční v Pavlovičkách tyto akce: Maškarní 

radovánky pro děti (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 5:RNDr. Mutinová tlumočila požadavek obyvatel Luční ulice, v níž byla před rokem opravena 

kanalizace, na reklamaci povrchu vozovky: vozovka se před č. 8 propadá, což ohrožuje bezpečnost jak 

chodců, tak řidičů. KMČ se obrací na odbor investic s žádostí o nápravu. 

 

Ad 6: MČ 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 


