
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 8 / 2022 01. 08. 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

Hosté: Vendula Kučová, Petr Kuča

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Hluk u VŠ kolejí v ulici Na Zákopě
2. Nepořádek na hřišti v Lindnerově ulici
3. Živé ploty a chodníky
4. Chodník ve Chválkovické ulici
5. Chodník v Gorkého ulici
6. Cyklostezka v Pavlovičkách

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Usnesení:
Manželé Kučovi, kteří bydlí v ulici Na Zákopě, si stěžují na hluk, který způsobuje snad čerpadlo, umístěné ve
výkopu u VŠ kolejí naproti jejich domu. Čerpadlo je zřejmě pokažené, nevypíná se a čerpá naprázdno i několik
hodin. Kučovi se již snažili oslovit Správu kolejí a menz, ale nepodařilo se jim se s nimi spojit. Proto požádali
KMČ o pomoc.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Ořez vrby v ulici Na Zákopě - Předáno
Propadlý chodník v Pavlovické ulici - Před uzavřením
Úklid hřiště v Lindnerově ulici - Předáno
Odtokové žlábky v Pavlovické ulici - Předáno
Starší požadavky
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 - V realizaci
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
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Cyklostezky v Pavlovičkách - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Hřiště v Lindnerově ulici - Předáno
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Odstavená vozidla - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Lavička na hřišti v Kampelíkově ulici - Předáno

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
1. Ke stížnosti manželů Kučových: čerpadlo zřejmě čerpá vodu z nějaké šachty, která je po dešti naplněná
vodou. Jede i naprázdno (asi má pokažený plovák, který by chod zastavil) i tři dny v kuse a dělá velký hluk,
takže není možné otevřít okno, což je v parných dnech velmi nepříjemné. Věc trvá od začátku prázdnin.
Pozemek patří Univerzitě Palackého, KMČ se proto prostřednictvím města pokusí oslovit Správu kolejí a menz,
aby zajistila nápravu.
2. Na hřišti v Lindnerově ulici se schází po večerech omladina, která po sobě zanechává nepořádek. S TSMO a
odborem městské zeleně již byl domluven pravidelný úklid. Před několika týdny zde byly i vyvrácené koše. Jak
informoval Radek Homola z magistrátu, koše jsou opraveny. KMČ oslovila Městskou policii a požádala ji o
pravidelné večerní kontroly. Věc je zdůrazněna novým požadavkem v zápisu.
3. Živé ploty v ulicích Pavlovická, Chválkovická a Lindnerova jsou již velmi přerostlé, KMČ žádá jejich úpravu.
Chodníky v ulicích Lindnerova, Gorkého, Chválkovická Pavlovická i okolí sochy P. Marie prorůstá tráva, která
znemožňuje pohodlnou chůzi. KMČ žádá o odstranění.
4. Chodník ve Chválkovické ulici od č. 70 po ulici Železniční je již opraven.
5. Jaroslav Šulc z odboru dopravy informoval, že finanční prostředky (93 000 Kč) na projektovou dokumentaci k
chodníku v Gorkého ulici od ZŠ k ulici Lindnerově již byly převedeny, projektová dokumentace by měla být
zpracována do 31. 10. 2022. KMČ počítá s tím, že by budování chodníku mohlo začít v příštím roce, opět s
využitím finančních prostředků z estetizace.
6. Ing. Losert z odboru strategie a řízení informoval v souvislosti s budováním cyklostezky v Pavlovičkách o
jednání s majiteli pozemků u garáží v ulici Sladovní. Situace není dobrá, majitelé odmítají pozemky městu
prodat. Ing. Losert proto na podnět KMČ znovu začal jednat s majitelem panelové cesty za tratí (kudy měla
cyklostezka původně vést). Majitel je oficiálnímu jednání s městem nakloněn, se schůzkou se počítá v září 2022.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Zelené prostranství na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické

KMČ požaduje informaci o opravě chodníku a stanoviště tříděného odpadu na rohu ulic Veverkovy a
Chválkovické. Tato oprava je nutná k tomu, aby mohl být prostor následně upraven dle již zpracované studie
zeleně. 

2 Hřiště v Lindnerově ulici

KMČ požaduje, aby Městská policie konala na hřišti kontroly ve večerních hodinách, kdy se zde scházejí mladí
lidé. Jde o kontrolu toho, jestli nevyvracejí odpadkové koše, nerozhazují po hřišti odpadky a příliš nehlučí po 10.
hodině večerní. Již byl osloven městský strážník p. Schneider, který kontroly přislíbil.

3 Hlučící čerpadlo v ulici Na Zákopě

KMČ požaduje, aby byl vyřešen problém v areálu VŠ kolejí v ulici Na Zákopě. Nepřetržitě zde hučí čerpadlo,
které ruší obyvatele okolních domů. Pozemek je v majetku Univerzity Palackého.

4 Chodníky a živé ploty

KMČ požaduje ořez živých plotů v Pavlovičkách a vyčištění chodníků od prorůstající trávy v ulicích Pavlovická,
Chválkovická, Gorkého, Lindnerova.



08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 09. 08. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
PhDr. Zita Chalupová

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


