Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 1. 6. 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, Božena
Kurfürstová, Bc. Eva Lehnertová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila
Přerovská, Zdeněk Smyčka
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 18. 5. 2020
2. Hřiště v Lindnerově a Kampelíkově ulici
3. Ořez živých plotů, úklid
4. Autobusová zastávka Chválkovická – Epava
5. Studie zeleně v okolí ZŠ Gorkého
6. Cesta podél trati na Opavu
7. Různé
Ad 2: Na základě připomínek občanů KMČ žádá, aby bylo posečeno hřiště v Lindnerově ulici
a byly na něm instalovány větší odpadkové koše ve větším počtu. Hřiště je nyní osazeno
fotbalovými brankami a lidé je denně využívají. Oba stávající koše bývají přeplněné odpadky,
které se válejí i pod lavičkami a v okolí hřiště.
Na stejném podkladě KMČ žádá ořezání šeříku u hřiště v Kampelíkově ulici – zasahuje příliš
do chodníku.
Ad 3: KMČ požaduje, aby byly ořezány všechny živé ploty v Pavlovičkách (Pavlovická,
Chválkovická, Lindnerova), větve totiž zasahují do chodníků, a aby byly pod ploty a obecně
na trávnících a kolem stanovišť tříděného odpadu uklizeny odpadky.
Ad 4: Přestože vypadal chodník u autobusové zastávky Chválkovická – Epava opravený,
poslední déšť ukázal, že na zastávce stále stojí voda, a po stříškou se tudíž nelze schovat.
Oprava buď neproběhla, nebo byla nedostačující. KMČ proto požaduje nápravu.
Ad 5: KMČ obdržela od Ing. Přibylové z odboru městské zeleně nabídku na zpracování studie
řešící prostor kolem ZŠ v Gorkého ulici. Cena studie by měla činit 40 000 Kč. Členové KMČ
se shodli, že částka je akceptovatelná, uhradí ji ze svého provozního rozpočtu. Budou-li
v příštím roce opět prostředky na estetizaci, mohla by se studie začít realizovat.
Ad 6: Již v listopadu 2018 proběhlo místní šetření u cesty vedoucí podél železniční trati na
Opavu. Pozemek patří SŽDC, nicméně lidé cestu využívají. Zástupce SŽDC tehdy přislíbil, že
SŽDC cestu jednou ročně zpevní, aby se po ní dalo chodit. Dosud se tak přes urgence nestalo.
Členové KMČ se proto rozhodli, že se na SŽDC obrátí se žádostí oficiální cestou.
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

