Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
konaného 3. 5. 2021 v 17:30 hodin na hřišti v Lindnerově ulici
Přítomni: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Ing. Veronika Kochová, RNDr. Kateřina
Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka
Omluveni: Božena Kurfürstová
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 12. 4. 2021
2. Komunikace s magistrátem
3. Uschlé stromy
4. Kopřiviště na hřišti v Lindnerově ulici
5. Túje v ulici Gorkého
6. Cyklostezka od ZŠ Gorkého po ulici Chválkovickou
7. Různé
Ad 2: Magistrát stále nemá v provozu všechna svá elektronická zařízení, komunikace proto
vázne. Nefunguje ani e-mailová adresa KMČ, členové nemají informace o tom, jak postupují
opravy a objednávky výsadeb. Jakmile se tato situace vyřeší, občané budou informováni
prostřednictvím zápisu o všem, co se za dobu výpadku uskutečnilo.
Ad 3: V parku u bočního vjezdu do zahrady ZŠ Gorkého je uschlá bříza. Vlevo od vchodu do
školy uschlý smrk. KMČ osloví odbor městské zeleně s žádostí o pokácení – v parku si hrají
děti a mohlo by dojít k úrazu.
Ad 4: Kopřiviště na hřišti v Lindnerově ulici stále není odstraněné a opět na něm bují
kopřivy. KMČ bude urgovat nápravu u Technických služeb, které s úpravou začaly již loni.
Ad 5: Řada tújí v Gorkého ulici od školy po ulici Lindnerovu by dle studie zeleně měla být
vykácena a na jejím místě vybudován chodník. Během jednání členové KMČ túje prohlédli a
shodli se ne tom, že je potřeba místní šetření odborníků (dendrologů, arboristů), aby rozhodli,
jestli je potřeba túje vykácet, nebo by stačil ořez a následná pečlivá údržba, protože mezi
silnicí a tújemi je pro plánovaný chodník dost místa.
Ad 6: KMČ osloví Ing. Stanislava Loserta, koordinátora cyklistické dopravy z odboru
strategie a řízení magistrátu, jak se vyvíjí situace kolem projektu cyklostezky, která by měla
vést od ZŠ Gorkého za humny do ulice Chválkovické. Současně bude požadovat informace
ohledně garáží v ulici Sladovní, kudy má cyklostezka pokračovat do centra města.
Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu. Automobil Alfa Romeo stále ve Veverkově ulici stále
parkuje, věc bude urgována na MP.

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

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

