
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 7. 9. 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, RNDr. 

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

 

Program jednání:  
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 3. 8. 2020  

2. Opravy chodníků 2020 

3. Akce v Pavlovičkách 2020  

4. Studie zeleně v prostoru před ZŠ Gorkého a Čadova ulice 

5. Hřiště v Lindnerově ulici a uschlé břízy ve Veverkově ulici 

6. Sběrová sobota 

7. Ořez vrby v ulici Na Zákopě 

8. Různé  

 

Ad 2: Byla objednána oprava chodníku na nároží ulic Chválkovické a Veverkovy (u prodejny elektrokol).  

 

Ad 3: V neděli 13. 9. se uskutečnilo Pavlovické babí léto. Zúčastnilo se ho asi 200 lidí, 66 dětí soutěžilo a 

vyhrálo odměny. Počasí bylo pěkné, lidé odcházeli spokojeni. Bezpečnostní opatření byla dodržena – lidé 

se příliš neshlukovali. V sobotu 19. září se koná akce Ukliďme Pavlovičky. KMČ přivítá účast občanů. 

Na stanovištích v Lindnerově a v Kampelíkově ulici se začíná ve 14 hodin, na stanovišti u točny tramvaje 

v Edisonově ulici v 8 hodin. K dispozici budou pytle na odpadky, rukavice a dřevěné pinzety na sběr 

odpadu.  

 

Ad 4: KMČ oslovila Ing. Přibylová z odboru městské zeleně, který zajišťuje zpracování studie zeleně 

v prostoru před ZŠ Gorkého. Navštíví jednání KMČ 5. října a představí současný návrh studie, který bude 

možné připomínkovat. Na jednání bude přizván i ředitel ZŠ Mgr. Tesařík. Zváni jsou i občané. KMČ 

zvažuje, že by Mgr. Tesaříka požádala, zda by se jednání mohlo mimořádně uskutečnit ve škole pro 

případ, že by se sešlo hodně lidí. Občané budou informováni ve vývěskách KMČ. 

 

Ad 5: Ing. Štěpánková z odboru městské zeleně informovala KMČ, že hřiště v Lindnerově ulici bylo 

zařazeno do pravidelné údržby, aby nedocházelo k situacím podobným té letošní, kdy byla tráva metr 

vysoká, děti si na hřišti nemohly hrát a následně nálety poškodily trávník, který byl loni nově vyset. 

Současně informovala, že uschlé břízy, které byly loni vysazeny v rámci estetizace, budou reklamovány u 

dodavatele a výsadba bude obnovena v jarních měsících příštího roku. 

 

Ad 6: Sběrové soboty se letos uskuteční v omezeném režimu bez finanční spoluúčasti KMČ. Sběrová 

sobota pro Pavlovičky a Chválkovice proběhne 24. října od 8 do 11 hodin, kontejner bude přistaven na 

rohu ulice Na Zákopě a Selského náměstí. 

 

Ad 7: Na KMČ se obrátili obyvatelé ulice Na Zákopě, kteří požadují, aby TSMO ořezalo vrbu, která roste 

v přilehlé zahradě a její větve brání využívání chodníku. 

 

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

upozornění či dohledu. KMČ požádala o namátkové kontroly silničního provozu v ulici Na Zákopě. 

 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.     PhDr. Zita Chalupová  

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.    předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky 


