
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 1 / 2023 02. 01. 2023 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Jiří Bartík z Apoštolské církve, MUDr. Dana Galuszková, Zdeněk Smyčka

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Provoz v ulici Na Zákopě
2. Akce v roce 2023
3. STO v Edisonově ulici
4. Finanční prostředky KMČ v roce 2023

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Usnesení:
S Jiřím Bartíkem z Apoštolské církve byly konzultovány termíny akcí KMČ a AC v letošním roce.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Oprava dopravní značky - Předáno
Oprava chodníku - Předáno
STO Edisonova - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 8/2022 ze dne 01. 08. 2022: Zelené prostranství na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické - Předáno
Zápis č. 8/2022 ze dne 01. 08. 2022: Hřiště v Lindnerově ulici - Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 01. 08. 2022: Hlučící čerpadlo v ulici Na Zákopě - Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 01. 08. 2022: Chodníky a živé ploty - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: Elektrický rozvaděč - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: Úklid STO - Předáno

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
1. Provoz v ulici Na Zákopě se dle vyjádření tamních obyvatel trochu zlepšil. Předsedkyně KMČ kontaktovala
manažera firmy PK Solvent, pro niž nákladní automobily přes ulici jezdí, ten přislíbil, že na řidiče bude apelovat,
aby dodržovali předpisy. KMČ bude trvale požadovat, aby zde Městská policie konala pravidelně kontroly



vozidel, ať už jde o dodržování jednosměrného provozu, nebo předepsané tonáže. Dopravní značka, která tuto
tonáž řeší, je dle informací policie skutečně poškozená, nyní se opravuje. 
2. V roce 2023 proběhnou v Pavlovičkách opět akce určené dětem i dospělým. Budou to:
Maškarní radovánky pro děti (4. 2., 15:00, modlitebna Apoštolské církve)
Velikonoční koncert (4. 4., 17:30 hodin, modlitebna Apoštolské církve)
Ukliďme Pavlovičky (1. 4., 14:00)
Pavlovický Svátek matek (14. 5., 14:00)
Pavlovické babí léto (17. 9., 14:00)
Adventní koncert (konec listopadu nebo začátek prosince, modlitebna Apoštolské církve)
U některých akcí se mohou změnit termíny a časy konání, některé termíny a místa konání budou upřesněny,
občané budou informováni obvyklými kanály.
3. Na stanovišti tříděného odpadu v Edisonově ulici je stále velký nepořádek. KMČ informoval Ing. Jasinský z
odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, že stanoviště TSMO pravidelně uklízejí, nicméně občané si
pletou kontejner na kovy s kontejnerem na směsný odpad a odkládají do něj pytle s běžnými odpadky; pokud je
kontejner plný, odkládají pytle vedle něj. Přestože je na nádobě nápis KOVY. Členové KMČ proto požadují, aby
byl kontejner vyměněn za onen šedý s úzkým otvorem pro vhazování odpadu, určený výhradně na kovy, aby k
těmto mýlkám nedocházelo. Stejně tak požadují, aby byl na stanoviště znovu umístěn kontejner na olej.
4. Bc. Horňáková z oddělení KMČ informovala, že v letošním roce budou mít KMČ k dispozici 150 000 Kč na
provoz. Tyto prostředky KMČ využije na pořádání akcí a část prostředků přesune na opravu chodníků. Dále 300
000 Kč v kapitole estetizace. Zde bude KMČ pokračovat ve zkrášlování naší čtvrti (nový chodník u ZŠ Gorkého,
zelené prostranství na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické, výsadby zeleně, oprava zábradlí u domu v ulici
Pavlovické), část prostředků bude převedena na opravu chodníků. Jednotlivé opravy budou ještě konzultovány s
pracovníky magistrátu. V chodníkové kapitole má letos KMČ k dispozici 150 000 Kč. Členové zvažují opravu
chodníku v Luční ulici (sudá strana, dosavadní nacenění 337 000 Kč, je ale pravděpodobné, že letošní cena
bude vyšší, byly by přidány prostředky z provozní kapitoly a z kapitoly estetizace, pokud by byly nedostatečné,
KMČ by požádala o doplacení rozdílu odbor dopravy). Definitivní rozhodnutí o využití všech prostředků udělají
členové KMČ na svém únorovém jednání.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Chodník u prodejnyJYSK

Členové KMČ opět požadují opravu chodníku u prodejny nábytku JYSK, u křižovatky ulic Pavlovické a Roháče z
Dubé.

2 Dopravní značka ve Sladovní ulici

Dopravní značka, která určuje parkování zdravotně postižených, ve Sladovní ulici (naproti parkoviště u Lidlu,
podél zdi u obytných domů), je vyvrácená ze základů, volně se pohybuje na všechny strany, hrozí, že by její pád
mohl ublížit nějakému člověku nebo poškodit parkující automobil. Členové KMČ proto požadují její urychlenou
opravu.

3 Oprava zábradlí

Členové KMČ zvažují opravu zábradlí v Pavlovické ulici u domu č. 102/20 z kapitoly estetizace. Zábradlí je
částečně vyvrácené, oprýskané, zrezivělé. Potřebujeme zjistit, jestli je v majetku města a jaké by byly možnosti
jeho opravy, zda je možné na ni prostředky z estetizace využít.

08 Obecné informace



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 10. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
PhDr. Zita Chalupová

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


