Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 3. 8. 2020, konaného v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43, v 17.30
hod.
Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Božena Kurfürstová
Omluveni: Ing. Veronika Kochová, Bc. Eva Lehnertová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing.
Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 13. 7. 2020
2. Hřiště v Lindnerově, plevel na chodnících
3. Opravy chodníků 2020
4. Autobusová zastávka Chválkovická – Epava
5. Akce 2020
6. Sběrové soboty
7. STO Železniční ulice
8. Různé
Ad 2: Hřiště v Lindnerově ulici už je posekáno, včetně kopřiviště. Nicméně seč není
rovnoměrná, dětem dělá problémy po hřišti běhat a kopat do míče. TSMO budou osloveny,
aby si dávaly více záležet. Jsou také vymýceny plevely prorůstající chodníky v ulicích
Pavlovická, Gorkého a Lindnerova.
Ad 3: Chodník ve Veverkově ulici je už opraven, dosud nebyla oznámena konečná cena.
Podle předchozích odhadů by z chodníkové kapitoly mělo zbývat cca 80 000 Kč. Z provozní
kapitoly budou letos hrazeny akce (maškarní radovánky 11 500, Babí léto 25 000, adventní
koncert 7000) a zpracování studie před ZŠ Gorkého (40 000). Zbývat by mělo necelých
70 000. Dle aktuálního nacenění Chválkovické ulice je k opravě chodníku u křížení
Veverkovy a Chválkovické třeba cca 140 000, takže zůstatky z chodníkové a provozní
kapitoly by měly cenu pokrýt.
Ad 4: Je třeba zkontrolovat, zda už byl opraven chodník u autobusové zastávky Chválkovická
– Epava, který byl zařazen do plánu prací TSMO.
Ad 5: Letošní pandemie znemožnila pořádání Velikonočního koncertu, úklidové akce
Ukliďme Pavlovičky a Pavlovického Svátku matek. Na podzim chce proto KMČ uspořádat
v náhradním termínu zářiovém termínu úklid, členové zvažovali sobotu 5. 9., nicméně
hlavním úklidovým dnem (tzn. Se zázemím odvozců odpadu) je sobota 19. 9. Předsedkyně
zajistí pytle na odpady, rukavice a domluví s TSMO odvoz sesbíraného odpadu.
V neděli 13. 9. se uskuteční Pavlovické babí léto. Osloveni budou opět provozovatelé
skákacího hradu a skluzavky, šlapacích kár, majitelé koní, loutkové divadlo, občerstvení a
mobilní WC. Členové spolupořádající církve opět připraví soutěže as hry pro děti. Akce začne
ve 14 hodin.
Občané budou o obou akcích informováni obvyklými kanály. Je třeba zdůraznit, že konání
obou akcí je závislé na epidemiologické situaci. Pokud se bude vyvíjet nepříznivě, je
možné, že se akce neuskuteční.
Ad 6: Ing. Swaczyna z magistrátu informoval, že na základě rozhodnutí Rady města se letos
sběrové soboty uskuteční v tzv. optimalizované variantě bez nutnosti finanční spoluúčasti
jednotlivých KMČ. Optimalizovaná varianta představuje konání 5 sběrových sobot po 4
stanovištích (celkem tedy 20 stanovišť) a zkrácení doby trvání na 3 hodiny. 20 stanovišť

bude rovnoměrně rozmístěno s přihlédnutím k dostupnosti sběrových dvorů a k
výtěžnosti z předchozích let, a nebude tedy odpovídat členění na jednotlivé KMČ.
Podrobný harmonogram nyní zpracovává odbor městské zeleně a odpadového hospodářství.
Občané budou informováni ve vývěskách KMČ a na webových stránkách města.
Ad 7: Občané si stěžují, že se u stanoviště tříděného odpadu v Železniční ulici hromadí velký
odpad (matrace apod.). Předsedkyně bude kontaktovat TSMO s žádostí o úklid stanoviště.
Ad 8: 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

