Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 14.5.2012. 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 16.4.2012
2. Rekonstrukce ulice Za školou
3. Opravy chodníků pro rok 2012
4. Pravidelná návštěva MP
5. Různé

Ad 2) K jednání komise se opět dostavil pan Jaroslav Pírek majitel nemovitosti Za školou
č. 118/15. ve věci realizace rekonstrukce ulice Za Školou. Předseda mu předal dopis
ze dne 27.2.2012, který byl zaslán MMO a ve kterém je popsána situace ve věci
zajišťování této investiční akce od 27.3.2006. Dále byl informován o posledním
jednání předsedy KMČ v této záležitosti s vedoucím odboru investic v dubnu tohoto
roku.
Pan Pírek se obává, že stálým oddalováním této investice v budoucnu pro
realizaci již nebudou žádné finanční prostředky . Svoji obavu opírá o informaci z
Radničních listů 1/2012 článek „ Olomouc chce letos investovat. Za pár let by bylo
pozdě.“ V článku je uvedeno,že s výjimkou snad dvou malých ulic mezi domy není v
Olomouci nikde hliněná cesta. Kompletně opravena je městská kanalizace. Ulice
Za Školou nemá zpevněnou vozovku a rovněž nemá kanalizaci. V KMČ je rovněž
havarijní stav kanalizace v ulici Luční. Občané z ulice Za školou se domnívají, že
zajišťování těchto investic ze strany MMO není věnována náležitá pozornost.
Ad 3)

.

Na základě orientačního ocenění oprav chodníků, zpracovaného TSMO, komise vybrala
ze svých požadavků čtyři lokality v celkové hodnotě cca 300 000 Kč, pro realizaci
v tomto roce. Zbývající položky z požadavku komise budou realizovány v příštím roce.
Požadavek na realizaci oprav bude předán odboru dopravy MMO a TSMO.
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Ad 4) K jednání komise se dostavila hlídka MP vedená strážníkem Kuvajtem. Byla projednána
dopravní situace na ulici Pavlovická, nefunguje zvukové znamení na přechodu pro chodce
na křižovatce u restaurace Na Pile. Komise byla informována o zvýšeném dohledu MP
v prostoru Černé cesty.

Ad

5) - KMČ kladně zhodnotila průběh jarní sběrové soboty.
- V průběhu dubna byla provedena úprava dětského hřiště v ulici Veverkova.
- Na území KMČ probíhá postupné sečení trávy.
- Komisi kontaktovala policie ČR.

Dušan Čáslava
předseda KMČ Pavlovičky

.

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