Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 18. 5. 2020, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30
hod.
Přítomni: PhDr. Zita Chalupová, Ing. Veronika Kochová, Božena Kurfürstová, Bc. Eva
Lehnertová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Zdeněk Smyčka, Jarmila Přerovská
Omluveni: Dušan Čáslava
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 2. 3. 2020
2. Přechod pro chodce v ulici U Podjezdu
3. Autobusová zastávka Chválkovická – Epava
4. Oprava Lindnerovy ulice
5. Estetizace 2020 a studie zeleně v okolí ZŠ Gorkého
6. Ukliďme Pavlovičky 2020
7. Různé
Ad 2: Ve věci osvětlení přechodu pro chodce v ulici U Podjezdu byla KMČ informována, že
nemůže být zlepšeno, protože sám přechod je nyní v rozporu s legislativou: je příliš dlouhý,
měl by být rozdělen ostrůvkem, ten však kvůli tramvajové trati není možný. Řešením by byla
světelná signalizace, taková oprava však je v současné době mimo možnosti odboru dopravy a
územního rozvoje.
Ad 3: Chodník u autobusové zastávky Chválkovická – Epava je již opraven.
Ad 4: V souvislosti s opravou ulice Lindnerovy od ulice Gorkého k hřišti byla KMČ
informována, že oprava by mohla být zařazena do schvalovacího procesu návrhu rozpočtu na
rok 2021. Příslušný odbor vede žádost v patrnosti a osloví KMČ v souvislosti s přípravou
rozpočtu. Oprava je nutná i proto, že vodovodní vedení je z roku 1931.
Ad 5: Vzhledem k letošním epidemickým událostem byla snížena částka na estetizaci – činí
150 000 Kč. Členové KMČ se rozhodli, že peníze využijí k vybudování umělého povrchu na
malém hřišti pro míčové hry na hřišti v Lindnerově ulici. Jde o finančně náročnou akci, kterou
by jinak KMČ nebyla s to financovat.
Případnou výsadbu nových stromů a zpracování studie zeleně před ZŠ Gorkého KMČ uhradí
z provozní kapitoly. Ing. Přibylová z MmOl informovala, že zajistí samostatně nabídku a tu
nejvýhodnější zašle KMČ k odsouhlasení.
Ad 6: Akce Ukliďme Pavlovičky, která se měla konat 4. dubna, bude přesunuta do
podzimního termínu. Občané budou včas informování obvyklými kanály.
Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu.
Schůze ukončena v 18.20 hod.
Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

