
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 1 / 2022 03. 01. 2022 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PhDr. Zita Chalupová, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka, Dušan Čáslava, RNDr. Kateřina
Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Ing. Veronika Kochová, Božena Kürfurstová

Omluveni:

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Ověřování zápisů KMČ
2. Chodník ve Chválkovické ulici
3. Rozpočet KMČ v roce 2022
4. Chodníky 2022
5. Estetizace 2022
6. Prorodinná politika města 2022-2024
7. PD Čadova
8. Stanoviště tříděného odpadu
9. Sběrové soboty

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Usnesení:
1. Požadavek KMČ na projektovou dokumentaci k opravě Čadovy ulice byl vyřešen - Jaroslav Šulc zaslal
potřebné materiály.
2. Požadavek na umístění tabulky s názvem ulice v Edisonově byl postoupen TSMO. Bylo by vhodné, aby byly
tabulky na obou koncích ulice.
3. Požadavek KMČ ohledně účasti na jednáních komise k Východní tangentě je vyřešen částečně - členové
budou pozváni na další jednání, které se má uskutečnit v březnu nebo dubnu 2022.
4. Automobil Alfa-Romeo, který již více než rok parkuje ve Veverkově ulici, snad bude odtažen, požadavek se
dostal na příslušný odbor MmOl.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05 Projednávané záležitosti



Usnesení:
1. Členem KMČ k ověřování zápisů v novém systému se se souhlasem ostatních členů stala RNDr. Kateřina
Mutinová.
2. Je opraven chodník v ulici Chválkovické (od č. 48 po č. 70). KMČ byla upozorněna, že chodník má špatný
sklon, tato závada je již odstraněna.
3. Rozpočet KMČ v roce 2022: 
estetizace - 300 000 Kč
provozní kapitola - 115 000 Kč
chodníky - 150 000 Kč
4. Z chodníkové kapitoly (150 000 Kč) se letos opraví ulice Chválkovická od č. 70 po ulici Železniční. Dle
nacenění TSMO má stát 168 000 Kč, chybějících 18 000 Kč dodáme z provozní kapitoly. Chodník v Edisonově
ulici dle nacenění bude stát 412 000 Kč, což je zcela mimo možnosti KMČ. Členové se proto shodli, že se s
Vladimírem Čechem z TSMO sejdou k místnímu šetření - za úvahu by stálo mírné zúžení chodníku, protože je
na mnoha místech "vykrojen" pro parkování, tudíž dlažba zde postrádá smysl. Pokud se těmito návrhy podaří
cenu snížit, KMČ přispěje z provozní kapitoly a z estetizace a pokusí se dojednat další příspěvek z odboru
dopravy (podobně jako v loňském roce). 
5. Prostředky z estetizace budou využity částečně na opravu chodníků, jinak budou pokračovat výsadby dle
obou studií zeleně (u ZŠ Gorkého a na rohu ulic Chválkovické a Veverkovy). Členové se shodli, že zídka kolem
stanoviště tříděného odpadu v Edisonově ulici  by neřešila problém s odkládáním odpadů. Situaci bude nutné
řešit s Městskou policií a Technickými službami.
6. KMČ má do 14. 1. 2022 podat připomínky ke koncepci prorodinné politiky města v letech 2022-2024. Členové
se shodli, že podporují opravy a budování dětských hřišť (v Pavlovičkách jsou to hřiště v Kampelíkově a
Lindnerově ulici), dále rozvoj cyklostezek - v Pavlovičkách konkrétně jde o cyklostezku za humny od ZŠ
Gorkého na ulici Chválkovickou, aby navázala na již vybudovaný chválkovický úsek, a samozřejmě o opravu
ulice Čadovy, po níž má dle PD nově také vést cyklostezka.
7. Požadavek na projektovou dokumentaci k Čadově ulici byl vyřešen.
8. Na stanovišti tříděného odpadu ve Veverkově ulici by bylo vhodné buď přidat menší nádoby nebo vyměnit
stávající za větší u papíru a plastu. Na stanoviště tříděného odpadu v Edisonově ulici požaduje KMČ přistavení
nádoby na olej.
9. Členové KMČ chtějí vědět, jaký bude postup ve věci sběrových sobot, žádají od města jasné stanovisko. Jsou
pro to, aby se vrátila předchozí praxe, tedy aby alespoň jednou ročně byl v městské části přistaven kontejner,
kam by mohli lidé odložit nepotřebné věci. Ne každý má možnost je odvézt do sběrového dvora a častěji se
stává, že jsou nepořádkem obklopena stanoviště tříděného odpadu. Je také důležité vědět, jestli by sběrové
soboty platilo město přímo, nebo si  má KMČ nechat v provozní kapitole či v estetizaci na tuto akci finanční
prostředky. Tato informace je důležitá z hlediska dalšího plánování využití finančních prostředků.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Název ulice

Osazení tabulky s názvem ulice na OBA KONCE Edisonovy ulice.

2 STO Veverkova

Členové KMČ požadují zvětšit kapacitu stanoviště tříděného odpadu přidáním dalších kontejnerů nebo výměnou
za větší nádoby na plast a papír.

3 STO Edisonova

Členové KMČ požadují přistavení nádoby na olej na stanoviště tříděného odpadu v Edisonově ulici.

4 Odpady u STO Edisonova

Členové KMČ požadují, aby městští strážníci častěji kontrolovali stanoviště tříděného odpadu v Edisonově ulici -
často zde lidé odkládají nadměrný odpad. Požadují též o odvoz tohoto odpadu TSMO.

5 Sběrové soboty



Členové KMČ žádají město o závazné stanovisko k situaci se sběrovými sobotami: zda v roce 2022 budou, či
nikoliv, v případě, že budou, zda je bude financovat město, nebo samotné KMČ z provozní kapitoly či z
estetizace.

08 Obecné informace

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


