
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 2. 3. 2020, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30 

hod.  

 

Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Ing. Veronika Kochová, Bc. Eva 

Lehnertová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská  

Omluveni: Božena Kurfürstová 

 

Program jednání:  
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 3. 2. 2020  

2. Výstavba cyklostezek v Pavlovičkách  

3. Sběrové soboty  

4. Osvětlení přechodu v ulici U Podjezdu  

5. Studie zeleně v okolí ZŠ Gorkého 

6. Autobusová zastávka Chválkovická – Epava 

7. Výstavba Senzionu 

8. Různé  

 

Ad 2: Jednání KMČ navštívili manželé Malovaní s upozorněním, že na plánované 

cyklostezce v místech u Vyroubalů u autoservisu a trafostanice často stojí voda, při výstavbě 

cyklostezky bude proto nutné vyřešit v těchto místech kanalizaci. 

Pokud jde o besedu o problému cyklostezky, Ing. Losert, který má na MmOl na starosti 

cyklogenerel, se domnívá, že je dosud předčasná, protože vše je zatím ve fázi investičního 

záměru. Až se začne řešit v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí, budou samozřejmě 

majitelé dotčených pozemků vyzváni k připomínkám. Pak bude vhodné uspořádat besedu, kde 

by se vše probralo a vysvětlilo.  

 

Ad 3: Ve věci pořádání sběrových sobot zatím nemá KMČ žádné nové informace – ani o 

rozhodnutí, ani o případné změně stanoviska města. 

 

Ad 4: Ve věci osvětlení přechodu pro chodce v ulici U Podjezdu zatím nemá KMČ žádné 

informace. Předsedkyně bude patřičný odbor urgovat, aby na přechodu nedošlo ke střetu 

chodce a vozidla. 

 

Ad 5: KMČ již na podzim loňského roku oslovila odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství s žádostí zpracování studie zeleně v prostoru před ZŠ Gorkého. Dle původní 

dohody (na návrh Ing. Přibylové) měl studii v ceně cca 30 000 Kč hradit OMZOH. Nicméně 

členové KMČ se shodli na tom, že zpracování studie uhradí z kapitoly estetizace a její 

realizaci opět z kapitoly estetizace v roce 2021.Proto se KMČ chce podílet na konkrétním 

zadání studie s akceptací toho, že cena bude vyšší.  

a) Studie by měla zahrnout prostor před ZŠ Gorkého, dále prostor, kam by měla vyústit 

v budoucnu plánovaná cyklostezka (kout vedle nově budovaného Senzionu zvětšený o 

pozemek po posunu plotu) a obě strany ulice Čadovy (parcelní čísla 145/1, 145/2, 

149/2, 311/1). 

b) Při zpracování studie je nutná spolupráce s odborem strategie a řízení, který má na 

starosti cyklogenerel, a tedy plánovanou cyklostezku. Současně je nutná též 

spolupráce s odborem, který má na starosti rekonstrukci chodníku a přilehlého 

zeleného pásu v Čadově ulici (projekt je hotový, stavební povolení vydáno – oprava 

odložena kvůli budování Senzionu v přilehlé zahradě). V lednu 2020 (viz zápis) KMČ 

deklarovala souhlas se změnou v rekonstrukci chodníku v Čadově ulici ve smyslu 



zahrnutí budoucí cyklostezky do chodníku (dle projektu IZ 28 – Cyklostezka Gorkého 

– U Podjezdu, řešení v ulici Čadově, představeného Ing. Losertem). Studie by měla 

celý tento prostor řešit komplexně, aby nebylo v budoucnu nutné něco znovu 

překopávat. 

c) KMČ požaduje místní šetření s projektantem před zahájením tvorby studie, zejména 

kvůli vyjasnění, o které prostory se jedná. 

d) KMČ požaduje, aby byly do studie zahrnuty její požadavky na výsadbu stromů, keřů a 

květin (náhradní i novou), na mobiliář, na odpadkové koše, na volná prostranství. 

e) KMČ požaduje, aby jí byl představen návrh studie v rozpracovaném stavu, k němuž 

by mohla vznášet případné připomínky. Za tímto účelem přizve k jednání o podobě 

prostoru před školou také ředitele ZŠ Gorkého Mgr. Vladislava Tesaříka. 

 

Ad 6: Manželé Malovaní dále připomněli, že u autobusové zastávky Chválkovická – Epava se 

opravovala plakátovací plocha a po pracovnících zůstal na trávníku a pod živými ploty 

stavební odpad. Je možné, že firma, která opravu prováděla, bude odpad likvidovat později. 

KMČ proto počká, jak se situace bude vyvíjet, v případě, že odpad zůstane na místě ještě za 

14 dní, bude urgovat jeho okamžitou likvidaci. Členka KMČ Jarmila Přerovská upozornila na 

další problém u této autobusové zastávky: pod stříškou je chodník v tak špatném stavu, že při 

dešti na něm stojí voda a cestující nemají šanci se pod ní před deštěm schovat. KMČ proto 

požaduje opravu zmíněného povrchu chodníku. 

 

Ad 7: V zahradě vily v Čadově ulici se nyní buduje tzv. Senzion, v němž mají být byty. 

Členka KMČ RNDr. Mutinová vznesla dotaz, jestli bude v areálu Senzionu dostatečné 

množství parkovacích míst, aby se v budoucnu nestalo, že ulice Čadova a Gorkého budou 

plné automobilů, což by ztěžovalo provoz a současně rodičům komplikovalo vyzvedávání dětí 

ze školní družiny. Předsedkyně KMČ se pokusí zjistit, jak je tato skutečnost ošetřena 

v projektové dokumentaci. 

 

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

požadavků, upozornění či dohledu.  

 

 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.40 hod.     PhDr. Zita Chalupová  

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.     předsedkyně KMČ č. 19 

Pavlovičky 


