Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
konaného 12. 7. 2021 v 17:30 hodin v kanceláři firmy Staving, s. r. o., Pavlovická 20/43
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 7. 6. 2021
2. Estetizace 2021 a městská zeleň
3. Chodník v ulici Čadově
4. Akce v Pavlovičkách 2021
5. Kopřiviště na hřišti v Lindnerově ulici
6. Ošetření vegetace
7. Zastávka v ulici Železniční
8. Odpadkové koše
9. Různé
Ad 2: V rámci estetizace proběhlo místní šetření v ulicích Pavlovická a Divišova – živé ploty
v těchto ulicích by potřebovaly omladit a dosadit. Dle následného sdělení Ing. Dity
Labounkové z odboru městské zeleně je třeba část keřů vykácet, část nově dosadit, jsou nutné
terénní úpravy. Podle nacenění veškerých prací je celá úprava živých plotů pro KMČ finančně
nedostupná. Ing. Labounková navrhuje, že by se úhrada rozdělila mezi OMZ a KMČ. KMČ
proto zjistí stav financí v kapitole estetizace a následně členové rozhodnou, zda by bylo
možné financovat např. terénní práce. Současně Ing. Labounková navrhla vysadit okrasné
keře do několika vegetačních ploch v ulicích Gorkého a Sladovní (z prostředků OMZ) –
členové KMČ s tímto návrhem souhlasí.
Ad 3: Na konci července dojde k projednání plánované opravy chodníku v Čadově ulici.
Výstavba Senzionu se chýlí ke konci, je proto nutná nová projektová dokumentace, která bude
řešit Čadovu komplexně (chodník + cyklostezka + zelený pás se stromy).
Ad 4: Vzhledem k epidemiologické situaci se letos v Pavlovičkách neuskutečnily žádné
pravidelné akce. Pokud se stav nezhorší, bude snad možné uspořádat akce Ukliďme
Pavlovičky a Pavlovické babí léto. Úklidová akce by se mohla konat v sobotu 11. září, akce
pro děti o týden později, v neděli 19. září. Vše však stále závisí na vývoji epidemie. Občané
budou včas informováni obvyklými kanály.
Ad 5: Kopřiviště na hřišti v Lindnerově ulici je již zlikvidováno, terén je zarovnán. Odbor
městské zeleně byl požádán o dosetí trávou. Dle sdělení Ing. Jitky Štěpánkové z odboru
městské zeleně budou u TSMO objednány zemní a další práce potřebné k tomu, aby se
trávník dobře zapojil ke stávajícímu porostu. Práce se uskuteční v závislosti na pracovní
vytíženosti TSMO.
Ad 6: Přerostlý šeřík u hřiště v Kampelíkově ulici stále není ořezán, stejně tak nejsou
pokáceny dva suché stromy v parku u základní školy (smrk před školou a bříza v Lindnerově
ulici). Ani trávníky v Luční ulici nejsou dosud dosety. KMČ bude urgovat nápravu. Nedávné
silné bouřky zřejmě poškodily nově vysazenou katalpu v Čadově ulici (před základní školou),
mírně polámaný je také jeden z nově vysazených javorů ginnala. Bude třeba, aby oba stromy

prohlédla zahradnická firma, která provedla výsadbu. KMČ bude informovat odbor městské
zeleně.
Ad 7: KMČ byla upozorněna občany, že v Železniční ulici (kde sousedí s ulicí
Kampelíkovou) byl vedle chodníku na trávníku vybudován asfaltový pás. Pracovník
Dopravního podniku potvrdil, že jde o dočasnou autobusovou zastávku, která nahradí řádnou
zastávku v Železniční ulici za křižovatkou. Tato část ulice včetně zastávek se totiž bude
opravovat. Opravy začnou 16. 7. 2021. Poté bude trávník uveden do původního stavu.
Ad 8: U hřiště v Lindnerově ulici členové KMČ zvažovali několik typů košů, které by byly
hrazeny z kapitoly estetizace. Po konzultaci s Mgr. Radkem Homolou z odboru městské
zeleně a odpadového hospodářství se rozhodli, že ke hřišti umístí koš Prima Linea (ideálně
dva) o objemu 50 l, což hradí OMZOH. Pokud by se ukázalo, že kapacita není dostačující,
bude koš (či koše) nahrazen větší variantou.
Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných
požadavků, upozornění či dohledu. MP byla znovu upozorněna na automobil Alfa Romeo,
který stále parkuje ve Veverkově ulici. Strážník Brisuda informoval, že automobil byl jako
vrak k odtažení nahlášen na magistrát již v lednu 2021. KMČ proto bude odtažení urgovat.
MP byla opět požádána o namátkové kontroly v ranních a odpoledních hodinách v ulici Na
Zákopě, kde není dodržován jednosměrný provoz.

Schůze ukončena v 18.30 hod.
Zapsala PhDr. Zita Chalupová.

PhDr. Zita Chalupová
předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky

