
  
 
 
 
 
Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky 
Ze dne 11.4.2011.  konané v kanceláři Staving s.r.o.  Pavlovická 20/43 v 17,30 hod 

 
 

Přítomni:   Čáslava D.,Ing. Opletal Aleš, Smyčka Z. , Vyroubalová B., Ing. Opletal Jos. 
 

 Program jednání: 
  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 14.3.2011.  
2. Kontakt s  MP 
3. Sběrové soboty 
4. Opravy chodníků v působnosti KMČ 
5. Různé 
  

Ad  1)  Dle zápisu z minulé schůze předseda ověřil na MMO termíny svozu odpadu  a tyto termíny 
             svozu  vyvěsil ve vývěskách.     
         

     Ad  2) K jednání KMČ se dostavil zástupce PM pan Tománek, se kterým  byla projednána 
                 dopravní situace na ulici Pavlovická, zejména stav u přechodu ke škole, kde MP provádí 
                 časté kontroly. Dále byl se zástupcem MP projednán dopis pana primátora o prezentaci 
                míst, kde se scházejí lidé kteří, devastují okolí požíváním alkoholu, nebo jinak obtěžují 
                 okolí. Bylo konstatováno, že takové místo, kde by se tak dělo soustavně, v místě KMČ není.                              
 
    Ad  3)     Komise obdržela harmonogram sběrových sobot pro jaro 2011. Termín pro KMČ  
                    Pavlovičky je 21.5.2011 se stanovištěm v ulici Veverkova. Harmonogram bude 
                    vyvěšen ve vývěskách.  TSMO rovněž zaslalo plán činnosti v KMČ a přehled 
                    kontaktních spojení odborných pracovníků. 
 
    Ad   4)    V deníku DNES ze dne 8.4.2011 je uvedeno, že opravy chodníků si budou  KMČ 
                     zajišťovat samy a na tyto potřeby dostanou zvýšení rozpočtu. Předseda zjistí na  
                      příslušných odborech ÚMO dodavatele, kteří budou tyto opravy  provádět, způsob 
                      objednávek a způsob fakturování.    
                                        
     Ad   5)   Různé – Komisi telefonicky kontaktovala policie ČR 
                             -  komise obdržela povolení záboru veřejného prostranství ke stavbě lešeni  
                                  u objektu Pavlovická 41                              
                             -  Komise obdržela povolení k plné uzavírce komunikace u Podjezdu z důvodu 
                                opravy tramvajového kolejiště.  
                             -  Komise obdržela povolení k zvláštnímu užívání komunikace v ulici Lindnerova 6 
                                vybudování sítě technického vybavení. 
                              - k jednání komise se nedostavil žádný nový člen jmenovaný pol. stranou.    
 
 
                chůze ukončena  v 18,40 hod. 
                zapsal :  Čáslava Dušan 

 
 
 
 


