
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 2 / 2023 06. 02. 2023 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PhDr. Zita Chalupová, Jarmila Přerovská, Zdeněk Smyčka, Dušan Čáslava, RNDr. Kateřina
Mutinová, Ing. Veronika Kochová, Dan Vejrosta, MUDr. Dana Galuszková Ph.D. MBA

Omluveni: Božena Kürfurstová

Hosté: Jiří Bartík z Apoštolské církve, strážník p. Schneider z Městské policie

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Maškarní radovánky pro děti
2. STO v Edisonově ulici
3. Oprava chodníku v Čadově ulici
4. Cyklostezka od podjezdu k ulici Sladovní
5. Nový chodník v Gorkého ulici
6. Termín květnového jednání KMČ
7. Drobné opravy
8. Výsadba před ZŠ v Gorkého ulici

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Usnesení:
Městský strážník p. Schneider informoval, že dopravní značka v ulici Na Zákopě je opravená a že v ulici
probíhají pravidelné policejní kontroly. Přijal také podnět ke kontrole dopravní značky v ulici Sladovní.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

03 Vystoupení hostů

Usnesení:
Pan Jiří Bartík informoval o průběhu Maškarních radovánek pro děti.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Chodník u prodejnyJYSK - Před uzavřením
Dopravní značka ve Sladovní ulici - Před uzavřením
Oprava zábradlí - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: Elektrický rozvaděč - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: Úklid STO - Předáno
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Oprava dopravní značky - Vyřešené
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Oprava chodníku - Předáno
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: STO Edisonova - Před uzavřením



05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
1. Dle informací pana Bartíka i občanů navštívilo Maškarní radovánky pro děti cca 60 lidí (rodičů s dětmi). Akce
byla vyhlášena městským rozhlasem, který bude nyní využíván jako další komunikační kanál s obyvateli
Pavloviček. Občané byli s akcí spokojeni, dětem se líbila.
2. Na STO v Edisonově ulici stále není přistaven kontejner na olej a kontejner určený přímo na kovy. Předchozí
běžný kontejner, který nesl nápis KOVY, ale občané do něj ukládali směsný odpad, byl odvezen. Členové KMČ
požadují přistavení obou kontejnerů.
3. V letošním roce by měla proběhnout celková rekonstrukce chodníku v Čadově ulici včetně kácení stávajících
dřevin, vybudování cyklostezky a vysazení nové aleje. V projektu k rekonstrukci jsou uvedeny jako dřeviny v
aleji třešně. Členové KMČ ovšem chtějí, aby byly vysazeny javory babyka, které dorůstají větší výšky a budou
poskytovat lepší stín. KMČ může na výsadbu přispět z kapitoly estetizace. Požadavek je komunikován s Ing.
Ditou Labounkovou z odboru městské zeleně.
4. Ve středu 15. 2. 2023 se na magistrátě koná schůzka zástupců města s majiteli garáží ve Sladovní ulici ve
věci možného odkoupení pozemků vedle garáží pro vybudování cyklostezky. Pokud majitelé nebudou chtít
garáže prodat, zástupci města počítají s jednáním s majitelem panelové cesty na protější straně kolejiště.
5. Jaroslav Šulc z odboru dopravy informoval, že na vybudování chodníku v Gorkého ulici od školy k ulici
Lindnerově se nyní zpracovává projektová dokumentace. Ještě se bude řešit přeložka inženýrských sítí. Proto
bude stavba realizována nejdříve v roce 2024. Cena bez přeložky a výsadby zeleně bude činit cca 2 miliony
korun.
6. Vzhledem k tomu, že první dva květnové pondělky jsou státní svátky a jednání by se konalo až 15. 5.,
uskuteční se jednání mimořádně v úterý 2. května v obvyklém čase na stejném místě. Na internetových
stránkách KMČ na webu města je již změna zaznamenána, občané se ji dozvědí také z vývěsek KMČ.
7. Z nahlášených požadavků na opravy je již hotová výměna dopravní značky v ulici Na Zákopě, jak informoval i
městský strážník p. Schneider. Současně dle zpráv od občanů se snížila frekvence jízd nákladních automobilů v
této ulici. Naopak chodník u prodejny JYSK stále opraven není, dle informací TSMO by k opravě mělo dojít
letos. Dále by bylo potřeba vyměnit odpadkový koš před ZŠ v Gorkého ulici. Je stále plný, vhodný by byl koš o
větším objemu. Občané poptávají častější vyvážení košů na psí exkrementy u hřiště v Kampelíkově ulici.
8. Dle studie zeleně by přímo před školou měly být vysazeny tři keře (dříny, hlohy nebo magnólie dle rozhodnutí
KMČ). Výsadbě bránila plánovaná oprava inženýrských sítí. Členové KMČ chtějí vědět, zda již oprava proběhla
a kdy dojde k výsadbě.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Koše na psí exkrementy

KMČ požaduje častější vyvážení košů na psí exkrementy u hřiště v Kampelíkově ulici. Dle sdělení občanů jsou
stále plné.

2 Výsadba před ZŠ Gorkého

KMČ by chtěla být informována, v jakém stadiu je oprava inženýrských sítí před ZŠ v Gorkého ulici a kdy dojde
k výsadbě tří kusů dřevin dle studie zeleně.

3 Odpadkový koš před ZŠ Gorkého

KMČ požaduje výměnu koše před ZŠ Gorkého za větší. Dle sdělení občanů koš nedostačuje, stává se, že se
odpadky válejí kolem něj, protože je přeplněný. 

08 Obecné informace



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 09. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
PhDr. Zita Chalupová

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


