Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
Ze dne 9.3.2009. 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.
Omluveni:

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 9.2.2009
Stanoviště tříděného odpadu Edisonova
Úprava ulice Za školou
Potřeby oprav chodníků
Sdělení stanoviska k žádosti o prodej majetku města
Výsadba náhradních dřevin Hildebrandova
Různé

Ad 2) K jednání komise se dostavili paní a pan Sasákovi ve věci úklidu na stanovišti tříděného
odpadu v ulici Edisonova v prostoru u konečné zastávky tramvají. Komisi prezentovali
fotodokumentaci ze které je patrno, že kolem kontejnerů se povalují zbytky odpadu.
Předseda projedná na TSMO zjednání nápravy.
Ad 3) K jednání komise se dostavil pan Píerk z ulice Za školou a tlumočil žádost občanů
z nových rodinných domu o provedení nejnutnější provizorní opravy vozovky spočívající
v navezení a rozhrnutí štěrku k vyplnění děr a kaluží. Předseda projedná tuto možnost na
odboru dopravy. Pokud město zajistí 3 – 4 fůry štěrku rozhrnutí by provedla za dohodnutou
úhradu firma Staving. Předseda na odboru investic MMO vyžádá stav zajištěnosti
požadavku KMČ na rekonstrukce ulice Za školou
Ad 4) Ing. Aleš Opletal ve spolupráci s předsedou provedou soupis potřeb oprav chodníků s
označením lokalit v mapce a tento požadavek předají odboru dopravy.
Ad 5) Komise vydala kladná stanoviska k pronájmu a prodeji majetku statutárního města
Olomouce. Prodej části parcely č. 116/32 ostatní plocha 52m2, prodej část pozemku
parc.č.76 orná půda 80m2,pronájem části parcely č. 152 zahrada 263m2,prodej části parcely
č.24/6 orná půda 408m2 s výhradou neodprodávat část parcely v trase pokračování
chodníku na Gorkého ulici.
Ad 6) Ve věci výsadby náhradních dřevin v Hildebrandově ulici komise vyžádá ve smyslu
rozhodnutí Č.j. SmOl/ŽPˇ55/20140/2OO8/Du druh a umístění výsadby na oddělení péče
o zeleň MmOl.
Ad 7) Různé – do vývěsky bude umístěn rozpis sběrových sobot jaro 2009

chůze ukončena v 18,45 hod.

zapsal : Čáslava Dušan

Soupis požadovaných nejnutnějších oprav chodníků v KMČ Pavlovičky

Pavlovická ulice: - roh Pavlovická – Edisonova
dlažba 30/30 60m2
- vjezd k prodejně aut po obou stranách
dlažba 30/30 50m2
- roh Čadova Pavlovická po zastávku EPAVA
dlažba 30/30 140m2
- od čísla 25 po ulici Luční
dlažba 30/30 150m2
- oprava litého asfaltu u obrubníku zastávky autobusů EPAVA
1m2
Luční ulice

- před číslem 21
- před číslem 17
- před číslem 7

dlažba 30/30 25m2
dlažba 30/30 40m2
dlažba 30/30 25m2

Železniční

- naproti stavebnin

dlažba 50/50 60m2

Kampelíkova

- roh kampelikova Veverkova

dlažba 30/30 50m2

Na Zákopě

- před domem číslo 18

dlažba 30/30 40m2

Čadova

- před vstupem do základní školy

dlažba 30/30 80m2

Hildebrandova

- před domem číslo 1
- od Veverkovy po dům č.2

dlažba 30/30 60m2
dlažba 30/30 90m2

V Olomouci 12.3.2009

inž. Opletal Aleš
Dušan Čáslava

