
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 2 / 2022 07. 02. 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

Omluveni: Božena Kürfurstová

Hosté: Jiří Bartík z Apoštolské církve

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Vozidlo ve Veverkově ulici
2. Edisonova ulice
3. Akce v Pavlovičkách v roce 2022
4. Chodník v ulici Gorkého
5. Stanoviště tříděného odpadu
6. STO Lindnerova
7. Sběrové soboty

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Usnesení:
1. Tabulky s názvem ulice v Edisonově ulici stále nejsou osazeny.
2. Na STO ve Veverkově ulici dojde ke výměně nádob 2 x 240 l papír, 2 x 240 l plast za kontejnery 1 x 1100 l
papír, 1 x 1100 l plast. Požadavek byl zaslán TSMO.
3. Na STO v Edisonově ulici bude přidán kontejner na olej poté, co město nádoby objedná a zakoupí.
4. Ze strany města byly ohledně odkládání odpadů na STO v Edisonově ulici přislíbeny častější kontroly
Městské policie i TSMO.
5. Mgr. Swaczyna z OMZOH informoval, že vzhledem k finanční náročnosti a nízké efektivitě se sběrové soboty
ve městě plošně konat nebudou.
6. Automobil stále není odtažen z Veverkovy ulice, situaci budeme sledovat.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

05 Projednávané záležitosti



Usnesení:
1. Vozidlo Alfa Romeo stále není odtaženo z Veverkovy ulice, přestože tomuto tématu byl věnován i rozhovor
primátora v časopise Moravský senior (1/2022, str. 13). Dle jeho vyjádření jsou kolem vozidla nevyjasněné
majetkoprávní vztahy. Situaci budeme nadále sledovat,
2. V Edisonově ulici byl opraven chodník od č. 36 po č. 9. Oprava proběhla na náklady odboru dopravy.
Obyvatelé tuto situaci kvitovali pozitivně.
3. V letošním roce proběhne v Pavlovičkách několik akcí. Bohužel se kvůli epidemiologické situace
neuskutečnily Maškarní radovánky. KMČ nicméně po dohodě s Jiřím Bartíkem z Apoštolské církve (některé
akce se konají v církevní modlitebně) počítá v případě příznivé situace s těmito akcemi: 
2. 4. 14:00 Ukliďme Pavlovičky
21. 4. 17:30 Velikonoční koncert
8. 5. 14:00 Pavlovický Svátek matek
18. 9. 14:00 Pavlovické babí léto
Adventní koncert (termín bude upřesněn)
Občané budou informováni obvyklými kanály (plakáty, oznámení na webových stránkách, letáčky do schránek).
4. Z kapitoly estetizace chce KMČ letos uhradit pořízení projektu vybudování nového chodníku v Gorkého ulici
(pod tújemi od školy po ulici Lindnerovu). Je třeba provést místní šetření, arborista by měl prověřit stav tújí,
případně vyhodnotit, jestli by je budování chodníku poškodilo.
5. Na STO v Edisonově ulici bude přidán kontejner na olej - město nyní tyto nádoby objednává. Na STO ve
Veverkově ulici budou přistaveny větší kontejnery na plast a papír.
6. Na KMČ se obrátil občan pan Změlík s tím, že se objevuje velký nepořádek u STO v Lindnerově ulici a že
také místo není pro stanoviště vhodné. Situace budou členové KMČ řešit podobně jako v Edisonově ulici -
častější kontroly MP a odvoz nepořádku TSMO. Vlastní umístění STO bude KMČ konzultovat s příslušným
odborem magistrátu.
7. Dle sdělení Mgr. Swaczyny z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství se sběrové soboty
vzhledem k finanční náročnosti a nízké efektivitě ve městě plošně konat nebudou. Občané mají využívat sběrná
místa (Neředín u krematoria, Chelčického, Andělská). Pokud by se objevil mezi občany velký zájem, KMČ zváží
finanční možnosti uspořádat sběrovou sobotu z prostředků na estetizaci. V současnosti žádné zprávy o zájmu
nemá.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Osvětlení Lindnerova

KMČ požaduje opravu dvou lamp v ulici Lindnerově - u č. 3 a u č. 11.

2 Odpady v parku u ZŠ Gorkého

KMČ požaduje odstranění starých kusů betonu a tabulek ("zákaz skládky") z parku u ZŠ Gorkého ze strany u
Lindnerovy ulice.

3 Chodník v Gorkého ulici

KMČ požaduje místní šetření v ulici Gorkého v souvislosti s vybudováním chodníku od ZŠ k Lindnerově ulici.
Chodník by měl v souladu se studií zeleně vést pod tújemi, je tedy třeba prověřit jejich stav a zjistit, zda by je
budování chodníku poškodilo. Následně KMČ požaduje zpracování projektové dokumentace chodníku - bude
hrazena z kapitoly estetizace.

4 STO Lindnerova

Na STO lidé často odkládají velkoobjemový odpad (televize, barvy, matrace...), KMČ požaduje kontroly MP a
úklid ze strany TSMO. 
KMČ chce dále požádat o prověření možností jiného umístění STO v Lindnerově ulici - na základě stížnosti
občanů. 

08 Obecné informace



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
PhDr. Zita Chalupová

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


