
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 19
Pavlovičky

Č. 3 / 2023 06. 03. 2023 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

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

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

Usnesení:
1. Akce v Pavlovičkách
2. Koš na psí exkrementy
3. Jednání o cyklostezce ve Sladovní ulici
4. Koše na hřišti v Lindnerově ulici
5. STO na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické
6. Rozpočet KMČ v roce 2023
7. Nepořádek ve Sladovní ulici

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

3 Vystoupení hostů

Usnesení:
1. Pan Bartík z Apoštolské církve přišel zkoordinovat pracovní skupiny na akci Ukliďme Pavlovičky. Dále pozval
na přednášku Velký třesk a připomněl , že je potřeba vytvořit plakáty na Velikonoční koncert.
2. Jednání KMČ navštívila obyvatelka Chválkovické ulice Soňa Nezvalová a vznesla požadavek na umístění
koše na psí exkrementy ve Chválkovické ulici u č. 76 - sídlí tam veterinární ordinace a koš by zde byl velmi
potřeba.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Koše na psí exkrementy - Předáno
Výsadba před ZŠ Gorkého - Předáno
Odpadkový koš před ZŠ Gorkého - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Oprava dopravní značky - Vyřešené
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: Oprava chodníku - V realizaci
Zápis č. 11/2022 ze dne 05. 12. 2022: STO Edisonova - V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 02. 01. 2023: Chodník u prodejnyJYSK - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 02. 01. 2023: Dopravní značka ve Sladovní ulici - Vyřešené
Zápis č. 1/2023 ze dne 02. 01. 2023: Oprava zábradlí - V realizaci

5 Projednávané záležitosti

Usnesení:
1. Občany Pavloviček čekají v nejbližších dnech tři akce. 
Ve čtvrtek 30. 3. 2023 v 18 hodin se v prostorách Apoštolské církve koná přednáška Velký třesk. Přednášet
bude prof. Ondřej Haderka z Přírodovědecké fakulty UP.
V sobotu 1. 4. 2023 to bude Ukliďme Pavlovičky. Akce začíná jako vždy ve 14 hodin, sraz je na třech
stanovištích: na hřišti v Lindnerově ulici, na hřišti v Kampelíkově ulici a u točny tramvaje v Edisonově ulici.



Budou zajištěny (u TSMO) rukavice, pytle na odpad, dřevěné kleště a následně odvoz sesbíraného odpadu.
Akce je registrována na celostátním webu uklidmecesko.cz, kde se mohou hlásit dobrovolníci.
Další akcí je Velikonoční koncert. Koná se opět v prostorách Apoštolské církve v úterý 4. 4. 2023 v 17:30 hodin.
Vystoupí štěpánovský pěvecký sbor Cantabile a v programu zazní duchovní hudba českých i zahraničních
autorů a lidové písně.
O všech akcích budou občané včas informování obvyklými kanály.
2. Na základě podnětu od paní Nezvalové KMČ požaduje instalaci koše na psí exkrementy ve Chválkovické ulici
před č. 76.
3. Dne 15. 2. 2023 se na magistrátě uskutečnilo jednání zástupců města s majiteli garáží ve Sladovní ulici. Šlo o
vybudování cyklostezky mezi garážemi. Výsledek jednání je pozitivní, majitelé garáží souhlasí se stavbou, mají
několik požadavků (retardéry, veřejné osvětlení, značení, vybudování manipulační plochy, zavedení elektřiny,
vjezdy do garáží, zelené plochy, kamerový systém), jimž je město ochotno vyjít vstříc. Celý projekt by měl být
zařazen do rozpočtu města jako projektová příprava v roce 2024. 
4. KMČ požaduje výměnu odpadkových košů na hřišti v Lindnerově ulici. Stávající koše jsou neustále terčem
vandalů, kteří je vyvracejí, smetí bývá rozházeno po hřišti. Koše by měly být nahrazeny typem PROFIBA
(uzamykatelný betonový koše se stříškou, cena 7973 Kč). Koše budou hrazeny z kapitoly estetizace.
5. Oprava chodníku a stanoviště tříděného odpadu na rohu ulic Veverkovy a Chválkovické by měla být
realizována v roce 2024. Na tyto úpravy pak naváže úprava přilehlého zeleného prostranství a výsadby dle
zpracované studie zeleně.
6. KMČ letos hospodaří s těmito finančními prostředky: provozní kapitola - 150 000 Kč, chodníky - 150 000 Kč,
estetizace - 300 000 Kč. Oprava chodníku před vchodem do Apoštolské církve byla naceněna na 40 000 Kč,
oprava pravé strany Luční ulice na 658 265 Kč. První dva úseky od křižovatky k prvním domům vyjdou na cca
330 000 Kč. Úsek před domy pan bude stát dalších cca 330 000 Kč. Členové KMČ se rozhodli, že úsek mimo
domy letos opravovat nebude. 
Jednotlivé kapitoly budou rozděleny takto: 
chodníky: 150 000 Kč -  Luční
provoz: 60 000 Kč - akce, 40 000 Kč - oprava chodníku před AC, 35 000 Kč - Luční, 15 000 Kč - ošetření proti
komárům.
estetizace: 145 000 Kč - Luční, 24 000 Kč - koše na hřišti v Lindnerově ulici, 60 000 Kč - údržba již vysazených
dřevin; zbývá 71 000 Kč, z nich se bude hradit oprava zábradlí v ulici Pavlovické před domem č. 20 (zatím není
nacenění) a výsadba javorů babyka v aleji v ulici Čadově. 
7. V ulici Sladovní u kolmých parkovacích míst naproti Lidlu je stále velký nepořádek. Pozemek není v majetku
města, proto KMČ osloví majitele (Lidl  T. S. Bohemia) s požadavkem na pravidelný úklid.
             

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

7 Nové požadavky

1 Koš na psí exkrementy

Na základě podnětu občanů požaduje KMČ instalaci koše na psí exkrementy ve Chválkovické ulici před č. 76
(veterinární ordinace).

2 Výměna košů na hřišti v Lindnerově ulici

KMČ požaduje výměnu odpadkových košů na hřišti v Lindnerově ulici za typ PROFIBA (uzamykatelný betonový
koše se stříškou, cena 7973 Kč). Jde o tři kusy košů. Koše budou hrazeny z kapitoly estetizace.

8 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2023

Datum schválení zápisu: 14. 03. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
PhDr. Zita Chalupová

Zapsal/a:
PhDr. Zita Chalupová

Ověřil/a:
RNDr. Kateřina Mutinová


