Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 9.7.2012. 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.
Ing. Opletal J.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 11.6.2012
Připomínky občanů
Rekonstrukce ulice Za školou
Opravy chodníků pro rok 2012
Různé

Ad 2)

K jednání komise se dostavil pan Miloš Adam ,ulice Na Zákopě 22, v záležitosti
prováděných oprav chodníků s připomínkou, aby při výběru oprav bylo přihlíženo
k frekvenci používání chodníků. Komisi předal fotodokumentaci stavu chodníku
v ulici Na Zákopě. Toto bude použito pro zadání oprav pro rok 2013. Rovněž upozornil
na nevyhovující sklony vjezdu z vozovky přes chodníky do dvorů a garáží s požadavkem,
aby toto bylo řešeno při opravách chodníků. Dále upozornil na nedodržování zákazu
vjezdu vozidel nad 3,5t v ulici Na Zákopě za železničním přejezdem.
K jednání komise se dostavil pan Jiří Tužka z ulice Luční a znovu komisi informoval
o nevyhovujícím stavu kanalizace v této ulici, kde z těchto důvodů již dochází k
propadání vozovky a z kanalizace stále vychází zápach. Předseda zjistí na příslušných
odborech MMOl jak bude tento stav řešen.
Dále pan Tužka přišel s návrhem,zda by bylo možno obnovit polní cestu mezi ulicí
Luční a školou v Pavlovičkách, která by s další návazností na ulici Gorkého mohla
být využívána cyklisty. Předseda zjistí na majetkoprávním odboru komu cesta patří.

Ad 3 )

Ing. Josef Opletal informoval komisi, že je připravena další petice pro zařazení
investiční akce „rekonstrukce ulice Za školou“ k realizaci pro rok 2013. Petice bude
předána MMOl do konce měsíce července.

Ad 4)

Opravy chodníků probíhají dle stanoveného plánu. Byly dokončeny dlažby chodníků
v ulici Na Zákopě 12 a roh ulic Na Zákopě – Železniční. Provádí se úpravy zelených
pruhů za obrubníky.

Ad 5) Různé - Se strážníkem MP panem Kuvajtem bylo znovu jednáno o nefungujícím
zvukovém znamení na přechodu pro chodce na křižovatce u restaurace Na Pile.
- V Pavlovické ulici chybí několik krytů odvodňovacích žlábků. Bude projednáno
s TSMO.
- Odbor dopravy na žádost pani Vyroubalové prověří možnost odvodnění cesty v
ulici Chválkovická 31.

Dušan Čáslava
předseda KMČ Pavlovičky

.

schůze ukončena v 18:45 hod.
zapsal : Čáslava Dušan

