Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 12.3.2012. konané v kanceláři Staving s.r.o. Pavlovická 20/43 v 17,30 hod
Přítomni: Čáslava D. ,Ing. Opletal Aleš, Smyčka Z. , Vyroubalová B., Reichová M.
Omluveni: Ing. Opletal J.
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 13.2.2012
2. Opravy chodníků pro rok 2012
3. Stanovisko KMČ k prodeji majetku města
4. Odsouhlasení částky na hubení komárů
5. Upozornění občanů
6. Sběrové soboty
7. Kontakt hlídky MP
Ad 2) Předseda s panem A.Opletalem a panem Smyčkou provedli kontrolu chodníků na území
KMČ a zdokumentovali místa, která vyžadují opravu. Do konce března budou
ve spolupráci s TSMO dohodnuty konkrétní úseky, které budou opraveny z rozpočtu KMČ.
Ad 3) Komise předala majetkoprávnímu odboru stanoviska k prodeji majetku města.
- Komise nedoporučila prodej parcely v Železniční ulici parc. č. 373/23 ostatní plocha
o výměře 516 m2 .
- Komise nemá námitky k prodeji pozemků parc.č. 85/2 orná půda o výměře 3 504 m2
a parc.č. 90/2 ostatní plocha rekreační koridor o výměře 2 423m2 za předpokladu,
že nedojde ke změně jejich užívání.
Ad 4)

Komise souhlasí s poskytnutím příspěvku na úhradu hubení komárů ve stádiu larev
v prostoru Černovírského lesa. Akci zajišťuje KMČ č.1 Černovír – Klášterní Hradisko.

Ad 5)

K jednání komise se dostavil pan Jiří Tuška, který upozornil na časté ohrožování
chodců na přechodech světelných křižovatek, odbočujícími auty, na Pavlovické
a Chválkovické ulici.
Dále pan Tuška informoval komisi o stále se zhoršujícím havarijním stavu kanalizace
v Luční ulici.

Ad 6)

Dne 5.5.2012 proběhne sběrová sobota se stanovištěm v ulici Veverkova. Harmonogram
sběrových sobot bude vyvěšen ve vývěskách.

Ad 7) S vedoucím hlídky MP strážníkem Kulvaitem bylo projednáno upozornění pana Tušky
a dopravní situace na Chválkovické ulici.
KMČ byla informována , že je prováděn zvýšený dohled nad venčením psů, zejména
u dětského hřiště v parku v ulici Veverkova.

schůze ukončena v 18:40 hod.
zapsal : Čáslava Dušan

