
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

konaného 2. 8. 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, 

Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka 

Omluveni: RNDr. Kateřina Mutinová 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 12. 7. 2021  

2. Městská zeleň 

3. Chodník v ulici Čadově 

4. Akce v Pavlovičkách 2021 

5. Jednání se Správou železnic 

6. Veverkova ulice 

7. Různé 

 

Ad 2: Travnatý pás podél nového chodníku v Luční ulici stále není doset trávou. V trávníku v parku u 

školy v Lindnerově ulici si děti udělaly do země velkou díru. KMČ nyní řeší s odborem městské zeleně 

nápravu. Osloví rodiče dětí, aby díru zahrabali a uklidili okolní nepořádek. 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). KMČ bude urgovat nápravu. Ohledně poškozené 

katalpy a javoru ginnala informovala Ing Štěpánková, že věc bude konzultována se zahradnickou 

firmou.  

 

Ad 3: Zástupci KMČ se zúčastnili projednávání nové dokumentace k opravě chodníku v Čadově ulici. 

Bylo dohodnuto, že odbor městské zeleně věc projedná s autorkou studie zeleně Ing. Dienstbierovou, 

dále budou prověřeny inženýrské sítě. Součástí projektu bude i kácení současných stromů, které nejsou 

v dobrém stavu. Dokumentace bude řešit komplexní opravu, tedy chodník, cyklostezku a zelený pás 

s novými stromy, s ohledem na napojení na další cyklostezky. U vjezdu do Senzionu bude zajištěna 

bezbariérovost. K opravě by mělo dojít v příštím roce. 

 

Ad 4: Nadále KMČ počítá v případě příznivé epidemiologické situace s akcemi Ukliďme Pavlovičky 

(sobota 11. září) a Pavlovické babí léto (neděle 19. září). Budou osloveni provozovatelé obvyklých 

atrakcí (skákací hrad, skluzavka, koně, šlapací káry, loutkové divadlo). Apoštolská církev již přislíbila 

spolupráci jako v předchozích letech. Občané budou včas informováni obvyklými kanály. 

 

Ad 5: KMČ osloví náměstkyni primátora Kolářovou, aby opět zprostředkovala jednání se Správou 

železnic. Jedná se o úklid nezpevněné cesty vedoucí podél tratě na Krnov. Občané ji využívají a cesta 

jednak není v dobrém stavu, jednak je takřka zavalena odpadky. 

 

Ad 6: KMČ byla informována, že drolící se vozovka ve Veverkově ulici je zařazena do plánu oprav 

TSMO. 

 

Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných požadavků, 

upozornění či dohledu. KMČ kontaktovala odbor dopravy ve věci automobilu Alfa Romeo, který stále 

parkuje ve Veverkově ulici. Bylo přislíbeno odtažení vozidla. 

 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.     PhDr. Zita Chalupová  

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


