Zápis z lednového dálkového jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
Zúčastnili se: 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 14. 12. 2020
2. Estetizace 2021
3. Opravy chodníků v roce 2021
4. Čadova ulice
5. Různé
Ad 2: Z prostředků estetizace (300 000 Kč) letos bude pokračovat výsadba dřevin a úpravy
okolí ZŠ Gorkého podle Studie zeleně, která vznikla v loňském roce.
Ad 3: Členové KMČ se shodli, že z „chodníkové“ kapitoly (200 000 Kč) letos uhradí
pokračování oprav chodníku v ulici Chválkovické. V loňském roce se na KMČ obrátil
obyvatel ulice Edisonovy s tím, že by též potřebovala opravit. Dle sdělení členky KMČ
Boženy Kurfürstové však není chodník ještě v havarijním stavu. Proto bude letos jeho oprava
ve spolupráci s Vladimírem Čechem z TSMO přeceněna a vlastní oprava bude zařazena do
plánu prací podle finančních možností KMČ. Naceněny budou také všechny chodníky, u
kterých k tomu ještě nedošlo. „Provozní“ kapitola (135 000 Kč) bude vzhledem
k přetrvávajícím epidemiologickým opatřením využita z větší míry také na opravy chodníků,
protože situace se nejeví dobrá a je pravděpodobné, že většina akcí se neuskuteční. Nekonaly
se Maškarní radovánky, dubnový Velikonoční koncert se zřejmě také neuskuteční, stejně jako
Pavlovický Svátek matek. Nicméně KMČ bude jednat operativně podle vývoje situace.
Ad 4: Členové KMČ trvají na svém požadavku, aby Čadova ulice byla po skončení výstavby
Senzionu v přilehlé zahradě opravena v souladu se Studií zeleně, nikoli podle původní
projektové dokumentace, tedy aby oprava zahrnula kromě chodníku i cyklostezku a zelený
pás s nově vysazenými stromy.
Ad 5: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu. Městská policie bude kontaktována, aby vyřešila odtah
vozidla s SPZ 1BK 2906, které s propadlou technickou kontrolou (duben 2018) parkuje již
několik měsíců ve Veverkově ulici.

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

