Zápis z dálkového jednání KMČ č. 19 Pavlovičky konaného 1. 2. 2021
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 4. 1. 2021
2. Oprava Železniční ulice
3. Chodník a silnice v Gorkého ulici
4. Estetizace 2021
5. Odpadkové koše v Pavlovičkách
6. Různé
Ad 2: Na základě dalších informací od Ing. arch. Tomáše Pejpka členové KMČ znovu
projednali obě varianty opravy Železniční ulice, a nakonec se většinově přiklonili k variantě č.
1, která počítá s kolmým stáním automobilů na jedné straně ulice a podélným stáním na straně
druhé. Zastávky MHD by měly být řešeny zálivy. V tomto smyslu KMČ informovala Ing.
Martina Luňáčka z odboru strategie a řízení.
Ad 3: V Gorkého ulici se loni na podzim a nyní v zimě opět objevily výtluky. Tento problém
bude nahlášen TSMO k opravě. V této ulici se také na několika místech začíná propadat
chodník. I tato závada bude ohlášena TSMO.
Ad 4: Z prostředků estetizace (300 000 Kč) letos bude pokračovat, až dovolí počasí, výsadba
dřevin a úpravy okolí ZŠ Gorkého podle Studie zeleně. Půjde především o ořez javoru a
výsadbu buku v zeleném pásu v Čadově ulici, zpevnění javoru v prostoru vedle ZŠ, pokácení
tújí podél ulice Gorkého a zahájení výstavby chodníku v těchto místech. Vše se bude odvíjet
od cen těchto prací. TSMO ještě musejí dokončit loni započatou a již uhrazenou likvidaci
kopřiviště na hřišti v Lindnerově ulici.
KMČ obdržela přípis od Ing. Štěpánkové z odboru městské zeleně, v němž píše, že odbor
nesouhlasí s některými návrhy studie na kácení, a navrhuje odborné ošetření stromů
arboristickou firmou (jde většinou o stromy nacházející se v rohu mezi ZŠ a plotem Senzionu
a o javor v zeleném pásu v Čadově ulici). Toto řešení nijak nenaruší výsadbu nových stromů
dle studie. Nyní se čeká na cenové nabídky arboristů. Členové KMČ toto řešení vítají, jsou
obecně proti zbytečnému kácení. Záměry studie mohou být realizovány postupně.
Ad 5: Od občanů přicházejí podněty na častější vyvážení odpadkových košů a také na to, aby
byly u obou hřišť (Lindnerova, Kampelíkova) instalovány větší odpadkové koše. Věc bude
nahlášena odboru městské zeleně a odpadového hospodářství a TSMO.
Ad 6: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu. Městské policii byl nahlášen odstavený automobil ve
Veverkově ulici. Tato věc se již řeší – pokud se nepřihlásí majitel, vůz bude odtažen.

Schůze ukončena v 18.15 hod.
Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

