
  
Zápis z jednání KM� �. 19 Pavlovi�ky 
Ze dne 14.7.2008  konané v kancelá�i Staving s.r.o.  Pavlovická 20/43 v 17,30 hod 
 

 
 
 

P�ítomni:   �áslava D.,   Ing.Opletal Aleš , Ing. Opletal Jos., B. Vyroubalová                  
Omluveni:  Smy�ka Z.  

 
 Program jednání: 

  
1. Kontrola zápisu z minulé sch�ze konané dne 9.6.2008  
2. Návšt�v� hlídky MP   
3. Rekonstrukce komunikace a sítí – ulice Za školou  
4. Odstoupení �lena KM�  
5. Stanovisko KM� k pronájmu, prodeji majetku m�sta 
6.  R�zné  
 

 
 Záznam o pr�b�hu jednání:  
 

 Ad  2)  K jednání komise se dostavila hlídka MP ve složení strážník Vychodil a  
             Valeriánová.�lenové hlídky byli informováni o stavu po�ádku v Pavlovi�kách. Situace  
              je �len�m hlídek známa a provádí v daných místech pravidelný dohled. Byli upozorn�ni 
              na incident z 8.6.2008 ,kdy došlo ke st�etu školáka Kristiana Tom��ka, se dv�ma  
              romskými nezletilci z Kampelíkoé ulice. Rodi�e Kristiána Tome�ka komisi nahlásili                  
.             tuto událost. Hlídka MP provádí v prostoru parku na Veverkové ulici pravidelné kontroly 
              a dosud se nic podobného neopakovalo. 
               
Ad  3)    Ke stavu zajišt�ní investice – Rekonstrukce komunikace a sítí v ulici Za školou. 
              Prob�hlo další jednání se zpracovatelem projektové dokumentace. Za KM� se zú�astnil 
               Ing. Josef Opletal a seznámil �leny komise s projednávanou dokumentací a tuto v kopii 
                p�edal komisi k založení. 
                                                       
Ad  4)   Odbor vn�jších stav� a informací sd�lil komisi, že usnesením Rady m�sta ze dne 
               17.6.2008 byl na vlastní žádost odvolán z komise m�stské �ásti �. 19 pan Old�ich Menšík.     
                 
Ad 5)     Komise obdržela žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu, majetku m�sta. 
               Jelikož se jedná o parcelu, která p�vodn� nebyla majetkem m�sta a komise o této parcele  
                již d�íve jednala, p�edseda v této v�ci zaslal vyjád�ení dopisem ze den 7.7.2008  
                majetkoprávnímu odboru,a toto vyjád�ení v kopii p�ikládáme k zápisu. 
 
Ad 5)     R�zné –  Srpnová sch�ze KM� se z d�vod� termín� dovolených neuskute�ní. V p�ípad�  
                              nutnosti p�edseda zajistí operativn� náhradní termín – jinak další pravidelná 
                              sch�ze se koná 8.9.2008   

                               
                     
  

Sch�ze ukon�ena  v 18,45 hod. 
 
zapsal :  �áslava Dušan 

 
 
p�íloha: stanovisko k pronájmu 1x 


