
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

ze dne 14. 12. 2020, konaného na hřišti v Lindnerově ulici v 17.30 hod.  

 

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

Kurfürstová, RNDr. Kateřina Mutinová, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka 

Omluveni: Ing. Aleš Opletal 

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 5. 10. 2020  

2. Estetizace 2020, 2021, studie zeleně v prostoru před ZŠ Gorkého  

3. Informace o jednání s odborem správy majetku Správy železnic 

4. Čadova ulice  

5. Opravy chodníků v roce 2020 

6. Různé  

 

Ad 2: Jednání KMČ se uskutečnilo na hřišti v Lindnerově ulici z důvodu horšící se 

epidemiologické situace a také proto, že si členové KMČ chtěli prohlédnout, jak pokračuje 

likvidace kopřiviště a zřejmě černé skládky pod ním na hřišti. Pracovníci TSMO již odstranili 

povrch na této ploše, vzhledem k počasí ale nemohli v pracích pokračovat, protože se jim do 

zvlhlé půdy bořila těžká technika. S dispečerem odpadového hospodářství TSMO Josefem 

Moničem je domluveno, že jakmile to počasí dovolí (zřejmě časně na jaře), budou práce 

dokončeny. Fakturace proběhne ještě letos, protože likvidace kopřiviště bude hrazena 

z letošních prostředků na estetizaci. Ty jsou dále využity na pořízení Studie zeleně před ZŠ 

Gorkého a také na výsadbu prvních sedmi stromů a několika keřů dle návrhu studie. Zeleň je 

již vysazena (dodavatel – firma p. Suchánka z Doloplaz), z estetizace letošní i následujících 

bude dále hrazena pětiletá údržba dřevin. 

Studie zeleně je již hotová, členové KMČ jsou s výsledkem spokojeni, dle jejich připomínek 

zapracovala autorka Ing. arch. Karin Dienstbierová do návrhu také vykácení tújí, které jsou ve 

velmi špatném stavu, od školy podél ulice Gorkého a vybudování chodníku v tomto místě. 

Pokud jde o estetizaci 2021, vše záleží na tom, jaké finanční prostředky budou k dispozici. 

V ideální variantě KMČ počítá s realizací dalších bodů studie (kácení, nové výsadby, 

revitalizace stromů), dále s již zmíněným chodníkem v místě dnešních tújí a s úpravou 

zeleného prostranství na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické. 

 

Ad 3:Předsedkyně KMČ se 3. 12. zúčastnila jednání městského cyklokoordinátora Ing. 

Loserta se zástupci odboru správy majetku Správy železnic. Šlo o prostor mezi garážemi 

v ulici Sladovní. Ten je nyní oplocen. Zástupci Správy železnic informovali, že už začali 

s prodejem pozemků pod garážemi a alikvotního podílu mezi nimi nájemcům garáží. Ing 

Losert s nimi dohodl, že další prodeje prostoru mezi garážemi již probíhat nebudou a město se 

pokusí vyjednat se Správou železnic a s nynějšími asi pěti novými vlastníky odkup prostoru 

mezi garážemi. Měla by tudy totiž vést plánovaná cyklostezka. 

 

Ad 4:KMČ zatím nemá informaci o tom, že by se změnila projektová dokumentace na opravu 

chodníku v Čadově ulici, kde by měla kromě chodníku a pásu zeleně vést také cyklostezka. 

S touto variantou počítá i zmíněná studie zeleně. Oprava se několik let odkládá kvůli výstavbě 

budov v přilehlé zahradě. Členové KMČ se opětovně shodli, že budou důsledně trvat na 

tom, aby nebyla realizována původní varianta opravy (chodník a zelený pás), nýbrž 

varianta nová (chodník, cyklostezka, zelený pás s alejí stromů), aby se v budoucnu 

nestalo, že oprava bude provedena a následně se chodník opět rozkope kvůli cyklostezce.  



Ad 5:V rámci letošních oprav chodníků se nyní realizuje oprava části chodníku na rohu ulic 

Veverkova a Chválkovická (u prodejny elektrokol). Celý chodník ve Chválkovické ulici až 

k ulici Železniční je již naceněn, další části budou opraveny v roce 2021. 

 

Ad 6: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu. Členka KMČ RNDr. Mutinová upozornila na to, že na 

chodníku v Čadově ulici parkují často nákladní automobily, které nutí děti jdoucí do školy 

pohybovat se po silnici. Dále členka KMČ Jarmila Přerovská upozornila na nedodržování 

jednosměrného provozu v ulici Na Zákopě. P. Brisuda z Městské policie přislíbil kontrolu 

v ranních a dopoledních hodinách. 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 19.30 hod.     PhDr. Zita Chalupová  

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


