
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

konaného 4. 10. 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 6. 9. 2021  

2. Estetizace 

3. Lavička na hřišti v Kampelíkově ulici 

4. Akce v Pavlovičkách 2021 

5. Tabulka v Edisonově ulici 

6. Díra u dopravní značky u zastávky Chválkovická – Epava 

7. Projektová dokumentace na chodník v Čadově ulici 

8. Východní tangenta 

9. Různé 

 

Ad 2: Na revitalizaci živých plotů v ulicích Divišově a Pavlovické přispěje KMČ ze svého rozpočtu estetizace 

částkou cca 158 219 Kč. Zbytek finančních prostředků je využit takto: 50 000 Kč – příspěvek na opravu části 

chodníku ve Chválkovické ulici, 16 000 Kč studie zeleně na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické, 34 533 Kč 

zakoupení a výsadba růží u ZŠ Gorkého, 41 248 Kč dokončení likvidace kopřiviště a černé skládky pod ním. 
 

Ad 3: Barbora Koppová z TSMO informovala, že je již vyrobena nová dvojlavička na hřiště v Kampelíkově ulici. 

Kvůli patkám, které zůstaly v trávníku po předchozí lavičce, ji nejde osadit na přesně stejné místo (na hřiště by 

musela přijet těžká technika a patky odstranit), bude proto stát kousek vedle. 
 

Ad 4: Dne 11. 9. 2021 proběhla akce Ukliďme Pavlovičky. Kromě členů KMČ a jejich rodinných příslušníků se jí 

zúčastnilo jen nepatrné množství občanů, jimž KMČ děkuje. Report z úklidu je dostupný na stránkách 

www.uklidmecesko.cz. Hojnou účast naopak měla akce 19. 9. 2021 Pavlovické babí léto. Soutěžilo 80 dětí, 

s nimiž přišli sourozenci, rodiče a prarodiče. Odhadem více než 300 lidí. Pokud to vývoj epidemie dovolí, poslední 

letošní akcí bude Adventní koncert. O termínu a místě konání budou občané včas informováni obvyklými kanály. 

 

Ad 5: Zástupce odboru dopravy a územního rozvoje informoval, že prostřednictvím TSMO zajistí osazení tabulky 

s názvem ulice v Edisonově ulici, na což minule upozornila obyvatelka této ulice. 

 

Ad 6: KMČ dostala podnět od občanů, že u autobusové zastávky Chválkovická – Epava ve směru na Sv. Kopeček 

je u dopravní značky v zemi velká díra. Mohlo by dojít k úrazu. KMČ proto požaduje, aby byla tato závada 

odstraněna. 

 

Ad 7: Členové KMČ zatím nemají informace, jak se vyvíjí nová projektová dokumentace na chodník 

s cyklostezkou a zeleným pásem se stromy v Čadově ulici. Poslední zpráva je z konce července, kdy se zástupci 

KMČ zúčastnili projednávání této věci s odborem městské zeleně a odborem dopravy a územního rozvoje. 

Výsledkem jednání bylo, že část PD zpracuje Ing. Dienstbierová, odbor dopravy a územního rozvoje na ni 

poskytne finanční prostředky, že bude vyhověno požadavkům Ing. Loserta. Po téměř 2 měsících stále nevíme, 

v jaké fázi se zpracování PD nachází, KMČ nekontaktovala ani Ing. Přibylová z odboru městské zeleně, ani Ing. 

Jitka Kmoníčková z odboru dopravy a územního rozvoje. KMČ proto požaduje sdělení současného stavu PD. 

 

Ad 8: Podobně nemají členové žádné dotčené KMČ zprávy o tom, v jakém stadiu je práce na Východní tangentě. 

Členové proto požadují, aby byli o vývoji pravidelně informováni. 
 

Ad 9: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně požadavků, upozornění či dohledu. 

Strážník Brisuda byl informován, že auto ve Veverkově ulici stále není odtaženo. 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.      PhDr. Zita Chalupová 

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

http://www.uklidmecesko.cz/

