
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 7 / 2022 04. 07. 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

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Cyklostezka z Chválkovické ulice k ZŠ v Gorkého ulici
2. Odstavená vozidla
3. Osvětlení v Lindnerově ulici
4. Ukončení činnosti KMČ
5. Odtokové žlábky u chodníků
6. Propadlý chodník v Pavlovické ulici
7. Ořez vrby v ulici Na Zákopě
8. Úklid hřiště v Lindnerově ulici

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Cyklostezky v Pavlovičkách - Před uzavřením
Hřiště v Lindnerově ulici - Předáno
Odstavená vozidla - Před uzavřením
Lavička na hřišti v Kampelíkově ulici - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Osvětlení Lindnerova - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Odpady v parku u ZŠ Gorkého - V realizaci
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Chodník v Gorkého ulici - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: STO Lindnerova - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Estetizace: STO Veverkova x Chválkovická - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Panelová cesta podél trati na Šternberk - Předáno
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Chodník v Pavlovické ulici - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Chodník v ulici Čadově - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Kanály v Lindnerově ulici - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Oprava chodníku ve Chválkovické ulici - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Kácení stromů - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Investice v ZŚ v Gorkého ulici - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: STO Edisonova - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Odvoz odpadu - Vyřešené



05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
1. Předsedkyně KMČ Chalupová a členka Mutinová se zúčastnily projednávání cyklostezky od ulice
Chválkovické po ZŠ v Gorkého ulici. Projektant je Ing. Tomáš Lýsek z Dopravního projektování, spol. s r. o.
Informoval o stavu projektu: cyklostezka bude mezi garážemi u ulice Chválkovické odvodněna vpustí do
kanalizace, dále sklonem stezky do zelených ploch. Dále projektant jedná s majitelem jedné ze zahrad, u níž
bude nutné posunou plot. Majitel s posunem souhlasí. Stezka bude osvětlena teplým matným světlem
(vzdálenost sloupů 35 m), aby v noci nerušila zvířata. U ZŠ bude nutné zasáhnout do rohu školního oplocení.
Přítomný ředitel ZŠ Mgr. Tesařík souhlasí. V ulici Gorkého budou dva retardéry nahrazeny zpomalovacím
prahem a zvýšením křižovatky. Projektant též informoval, že je v kontaktu s projektantem chodníku v Gorkého
ulici od ZŠ k ulici Lindnerově. Dále přechod ulice Chválkovické bude tzv. sdružený - pro chodce i cyklisty s
jedním semaforem, bude rozšířen na 4 m. Odvodnění na Chválkovické ulici povede v úžlabí mezi stezkou a
chodníkem do vpusti před autobusovou zastávkou Epava. Ta bude osazena novým přístřeškem a je na ní
navržena instalace inteligentního označníku. S odborem životního prostředí bude probráno kácení a následná
náhradní výsadba. Zatím není jasné, jak bude cyklostezka pokračovat z ulice Gorkého k ulici U Podjezdu. Ještě
proběhnou jednání s majiteli garáží v ulici Sladovní.
Projekt by měl být předán do března 2023.
2. KMČ obdržela informaci, že dvě z odstavených vozidel jsou nyní v dědickém řízení, u třetího se prověřuje,
zda má technickou kontrolu. KMČ požaduje pravidelné informace, jak se situace s auty vyvíjí.
3. Pokažené osvětlení v Lindnerově ulici bylo předáno TSMO k opravě. 
4. KMČ byla informována, že její činnost končí zvolením nové rady města po komunálních volbách. Je proto
třeba pohlídat všechny akce, které KMČ řeší: Pavlovické babí léto, oprava chodníku ve Chválkovické ulici (od č.
70 po ulici Železniční), projekt na vybudování chodníku v ulici Gorkého (od ZŠ po ulici Lindnerovu) a projekt na
opravu chodníku a stanoviště tříděného odpadu na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické. 
5. Členové KMČ byli informováni, že odtokové žlábky, které vedou podél chodníku a autobusové zastávky v
Pavlovické ulici, jsou ucpány a roste v nich tráva. KMČ požaduje jejich vyčištění.
6. Část chodníku v Pavlovické ulici (mezi číslem 49 a 51) se propadá. KMČ požaduje opravu.
7. Vrba v ulici Na Zákopě je již přerostlá a její větve zasahují do chodníku. KMČ požaduje ořezání.
8. Odpadkové koše na hřišti v Lindnerově ulici TSMO vyváží, nicméně nikdy nesebere odpadky, které se válejí
na zemi vedle košů. KMČ požaduje, aby to pracovníci TSMO pokaždé udělali. Zejména plastové lahve často
znemožňují využívat hřiště jako sportovní a odpočinkovou zónu.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Ořez vrby v ulici Na Zákopě

Vrba v ulici Na Zákopě je přerostlá, její větve zasahují do chodníku. KMČ požaduje ořez stromu.

2 Propadlý chodník v Pavlovické ulici

Na rozhraní domů Pavlovická 46 a 51 se propadá chodník. KMČ požaduje opravu.

3 Úklid hřiště v Lindnerově ulici

KMČ požaduje, aby TSMO kromě vyvážení odpadkových košů na hřišti v Lindnerově ulici také pravidelně
uklízely odpady, které jsou mimo koše.

4 Odtokové žlábky v Pavlovické ulici

KMČ požaduje, aby byly vyčištěny odtokové žlábky vedoucí podél chodníku a autobusové zastávky Na Pile (ve
směru do města). Jsou ucpané a roste v nich tráva.

08 Obecné informace



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 06. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PhDr. Zita Chalupová

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


