
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky  

konaného 1. 11. 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 

Hosté: Ing. Helena Přibylová, Ing. Karin Dienstbierová, Jiří Bartík 
 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 4. 10. 2021  

2. Studie zeleně na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické 

3. Lavička na hřišti v Kampelíkově ulici 

4. Akce v Pavlovičkách 2021 

5. Park u ZŠ Gorkého 

6. Mišpule v Železniční ulici 

7. Stromořadí v Čadově ulici 

8. Tělocvična u ZŠ Gorkého 

9. Východní tangenta 

10. Různé 

 

Ad 2: Jednání KMČ navštívily Ing. Přibylová z odboru městské zeleně a Ing. Dienstbierová, 

která zpracovala studii zeleně u ZŠ Gorkého a nyní se zabývá studií zeleně na rohu ulic 

Veverkovy a Chválkovické. Představily hrubý návrh studie. Podle něj by se měla celá plocha 

zatravnit, uprostřed by byl vysazen solitérní strom dřezovník trojtrnný a kolem něj keře růží. 

Prostoru trochu vadí kontejnery na tříděný odpad, mohly by být odděleny od trávníku živým 

plotem. Ing. Přibylová zjistí, zda se nepočítá s přidáváním dalších kontejnerů, aby to případně 

mohlo být ve studii zohledněno. 
 

Ad 3: Barbora Koppová z TSMO informovala, že k osazení dvojlavičky na hřiště 

v Kampelíkově ulici přizve zástupce KMČ, aby byla lavička umístěna tam, kde ji maminky 

s dětmi nejvíce postrádají. 
 

Ad 4: Pokud to epidemiologická situace dovolí, do konce roku 2021 se uskuteční jedna 

závěrečná akce – Adventní koncert. Jiří Bartík ze spolupořádající Apoštolské církve informoval, 

že proběhne v neděli 19. 12. v modlitebně církve v Pavlovické ulici, vystoupí na něm smyčcové 

kvarteto složené z členů Moravské filharmonie. Zaznějí díla klasické i vánoční hudby. Občané 

budou o podrobnostech včas informováni obvyklými kanály. 

 

Ad 5: V parku u základní školy ze strany od Lindnerovy ulice se nachází několik kusů starého 

betonu. KMČ požádá o jejich odstranění. 

 

Ad 6: V Železniční ulici byly vysazeny čtyři mišpule jako náhradní výsadba za předchozí 

zlikvidovanou vegetaci. Jedna z mišpulí je uřezaná až u země. Ing. Labounková z odboru 

městské zeleně informovala, že strom byl zlomený, proto musel být uřezán, bude vysazen nový. 

 

Ad 7: KMČ obdržela návrh důvodové zprávy pro jednání Rady města ohledně obnovy 

stromořadí v souvislosti s opravou chodníku a vybudováním cyklostezky v ulici Čadově. Odbor 

městské zeleně obnovu stromořadí podporuje, má za to, že je důležitou součástí veřejného 

prostranství v Pavlovičkách. Pokud ji Rada města schválí, bude se realizovat zřejmě v příštím 

roce v rámci celkové opravy chodníku. 

 

Ad 8: Komise architektury řeší nyní studii přístavby velké tělocvičny, pro niž jsou vytipována 

dvě místa, jedním z nich je ZŠ Gorkého. KMČ tuto akci podporuje. 
 



Ad 9: Dle informací RNDr. Mutinové mají KMČ Chválkovice a další zájem opět svolat 

Pracovní skupinu k Východní tangentě. Jejími členy jsou mj. dotčené KMČ. KMČ Pavlovičky 

ve skupině není, přestože se budování Východní tangenty bytostně týká všech občanů 

Pavloviček. Bude proto usilovat, aby se stala jejím členem a také aby se Pracovní skupina opět 

začala scházet a jednat, protože o Východní tangentě nemáme žádné nové informace. 

 

Ad 10: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně požadavků, 

upozornění či dohledu. Strážník Schneider informoval, že s odtahem auta ve Veverkově ulici 

nemůže Městská policie nic dělat, zodpovědnost leží na magistrátu, který se potýká 

s nedostatkem místa pro odtažená vozidla. Situace se snad vyřeší na začátku příštího roku. 

 

 

 

 

 

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.      PhDr. Zita Chalupová 

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


