Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 13.8.2012. 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:
Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 9.7.2012
Připomínky občanů
Rekonstrukce ulice Za školou
Plán investic roku 2013
Křižovatka Chválkovická - Železniční
Různé

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad 2)

K jednání komise se dostavila pani Jarmila Richterová ,ulice U podjezdu , v záležitosti
prováděných oprav chodníků s připomínkou, aby byla provedena oprava chodníků
v ulicích U podjezdu a Edisonova. Bylo jí sděleno, že opravy chodníků v těchto ulicích
budou provedeny v rámci investiční akce, která řeší bezbarierové chodníky na trase
Hodolany, Bělidla a Pavlovičky. Pro tuto akci je zpracována projektová dokumentace,
vydáno stavební povolení a část je již realizována. Akce je financována z investic
města a ne z prostředků KMČ určených pro opravy chodníků.

Ad 3 )

Ing. Josef Opletal informoval komisi, že občané a majitelé nemovitostí z ulice
Za školou odeslali primátorovi další petice pro zařazení investiční akce
„rekonstrukce ulice Za školou“ do plánu investic pro rok 2013.

Ad 4)

Komise projednala plán investic pro rok 2013 a stanovila pořadí důležitosti jednotlivých
akcí. Požadavky budou doručeny na odbor investic MmOl do 14.9.2012

Ad 5)

Na křižovatce Chválkovická – Železniční kamiony při vyjíždění a zajíždění z ulice
Železniční na ulici Chválkovickou přejíždí přes obrubníky do zelených pásů.
Dále těsně za křižovatkou směrem k městu je poškozen povrch vozovky. Přejíždění
obrubníků a poškozené vozovky nákladními auty způsobuje nadměrný hluk a otřesy.
Protože se jedná o silnici v majetku kraje, předseda zjistí na odboru dopravy jak
postupovat při řešení této situace.

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
a porušování zákazu vjezdu aut nad 3,5t do ulice Na Zákopě.
- Na konci ulice Kampelikova vysazené smrčky brání ve výhledu do navazující
uličky. Předseda zjistí možnost ořezání smrčků.

Dušan Čáslava
předseda KMČ Pavlovičky

.

schůze ukončena v 18:30 hod.
zapsal : Čáslava Dušan

