Zápis z jednání KM . 19 Pavlovi ky
Ze dne 12.5.2008 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., B. Vyroubalová

Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé sch ze konané dne 14.4.2008
2. Rekonstrukce komunikace a sítí – ulice Za školou
3. Stav realizace cyklostezky v ulici Na Zákop
4. Jarní sb rové soboty
5. R zné

Záznam o pr b hu jednání:
.
Ad 2)

Ke stavu zajišt ní investice – Rekonstrukce komunikace a sítí v ulici Za školou.
Prob hlo výb rové ízení na zpracovatele dokumentace. Dle dohody
s ing. Tichým z odboru investic MMO bude zástupce komise zván na jednání p i
zpracovávání projektové dokumentace.Na t chto jednáních bude komisi zastupovat
ing. Josef Opletal.
Ad 3)
Realizace projektované cyklostezky v ulici Na Zákop , v úseku od ulice Jana Koziny
po ulici Železni ní, se bude provád t sou asn s rekonstrukcí vozovky v uvedeném
úseku. Pro rok 2008 rekonstrukce nebyla zahrnuta do plánu investic.
Ad 4) Sb rová sobota v KM Pavlovi ky prob hne 17. Kv tna 2008 a stanovišt kontejner
bude na rohu parku v ulici Veverkova
Ad 5) R zné – p edsedu telefonicky kontaktovala policie R
- komise potvrdila majetkoprávnímu odbor SMO souhlasné stanovisko ke smlouv
o pronájmu plakátovacích ploch.
- p edseda p edal na MMO odboru koncepce a rozvoje podklad pro vytvo ení
databáze drobných rekrea ních ploch.
- p edseda ov í na TSMO zrušení stanovišt konteiner na t íd ný odpad ve
Sladovní ulici
p edseda prov í stav opravy houpa ky v parku na Veverkov ulici.
ve výv skách budou vyv šeny sout žní podmínky 6. ro níku sout že o nejkrásn jší
kv tinovou výzdobu.
Sch ze ukon ena v 18,45 hod.
Zapsal :

áslava Dušan

