Zápis z jednání KM . 19 Pavlovi ky
Ze dne 10.9.2007 konané v kancelá i Staving s.r.o. Pavlovická 20/43 v 17,30 hod

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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulé sch ze konané dne 9.7.2007
Plán investic na rok 2008
Plán sb rových sobot - podzim 2007
Výstavba rod.dom lokalita mezi Lu ní a školou
R zné

Záznam o pr b hu jednání:
Ad 2) Komise p edala investi nímu odboru SMO návrh na realizaci investic v p sobnosti KM .
pro rok 2008 a bylo stanoveno následující po adí:
I Rekonstrukce vozovky Na Zákop . PD zpracována
II Rekonstrukce komunikace a sítí - ulice Za školou
III Opravy chodník obrubník a zel.pásu ulice Hildebrandova
IV Vybudování navržené cyklistické stezky U podjezdu
V Treningová ze na h išti Lindnerova
VI Komunikace od panelárny po železni ní pokud bude bližší alternativa Vých. tangenty
Ad 3) Sb rová sobota v Pavlovi kách bude 3.11.2007 – stanovišt Sladovní
Ad 4) K jednání komise se dostavila pani Jahodová z Lu ní ulice ve v ci zm ny p ístupové
komunikace k uvažované lokalit výstavby rod. domku v lokalit mezi Lu ní a školou.
P edseda zjistí na odboru koncepce a rozvoje MMO možnost alternativního ešení.
Ad 5) R zné : - KM obdržela 9x povolení zvláštního užívání ve ejných prostranství.
( havárie vodovodu, p eložka kabel VN a NN)
- K jednání komise se dostavil strážník MP pan Ludvík Opletal ,byl informován
o nedodržování zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t do ulice Na Zákop
- ing. A.Opletal navrhl projednání možnosti umíst ní koše na psi exkrementy
v prostoru parku na Veverkové ulici. – P edseda projedná na OŽP MMO

Sch ze ukon ena v 18,45 hod.

Zapsal :

áslava Dušan

