Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 16.4.2012. 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 12.3.2012
2. Rekonstrukce ulice Za školou
3. Opravy chodníků pro rok 2012
4. Stanovisko KMČ k prodeji majetku města
5. Stanovisko KMČ k záměru MMOl - zřízení sáňkovacího kopce.
6. Likvidace divoké skládky
7. Venčení psů
8. Kontakt hlídky MP
Ad 2) K jednání komise se dostavil pan Jaroslav Pírek majitel nemovitosti Za školou č. 118/15
a tlumočil komisi nespokojenost obyvatel této ulice se stavem zajišťování investiční
akce „ Rekonstrukce komunikace a inženýrských síti ulice Za školou a Lindnerova“
Občané poukazují zejména na neúčinné a stále se opakující opravy komunikace.
Po komisi požadují razantnější postup při prosazování realizace této investice. Dále
požadují po KMČ předložení finančních nákladů doposud vynaložených na
opakované opravy havarijního stavu komunikace.
Předseda znovu prověří na odboru investic, jaká je naděje na zařazení této akce do plánu
investic. Pan Pírek od KMČ obdrží zprávu o stavu zajišťování akce.

Ad 3) Předseda s panem A.Opletalem se zástupcem TSMO panem Čechem zdokumentovali
a zaměřili úseky chodníků, které budou opraveny z rozpočtu KMČ. TSMO na tyto
opravy vypracuje ocenění.

Ad 4) Komise předala majetkoprávnímu odboru zamítavé stanoviska k prodeji majetku města.
- Komise nedoporučila prodej parcely č. 200/26 orná půda o výměře 6 011m2 v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc.

Ad 5)

Komise předala na odbor koncepce a rozvoje MMOl zamítavé stanovisko k záměru
vybudovat „ sáňkovací kopec“ na bývalém sokolském hřišti v ulici Lindnerova.

Ad 6)

Předseda projedná na odboru životního prostředí likvidaci divoké skládky v ulici
Pasteurova u bývalých stavebnin.
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Ad 7)

Po zimním období jsou zelené pásy zejména v ulicích Pavlovická, Veverkova,
Hildebrandova znečisťovány psími exkrementy. Situace je natolik znepokojivá,
že vyžaduje stanovit pravidla a určit lokality pro venčení psů.

Ad 8) S vedoucím hlídky MP strážníkem Kulvaitem byla projednána likvidace divoké skládky
v ulici Pasteurova. MP o situaci ví a skládka má být během týdne odstraněna za asistence
MP.

schůze ukončena v 19:00 hod.
zapsal : Čáslava Dušan

-2-

