Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 13.10.2014. konané v kanceláři Staving s.r.o. Pavlovická 20/43 v 17,30 hod

Přítomni: Čáslava D. ,Ing. Opletal Aleš, Smyčka Z. , Vyroubalová B.
Omluven: Reichlová M., Ing. Opletal J.
Program jednání:

Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 8.9.2014.
Ulice Za školou
Vyjádření KMČ k žádosti o prodeji majetku města
Různé

1.
2.
3.
4.

Ad

Ad

2) Začátkem měsíce října byly zahájeny práce na rekonstrukci ulice Za školou.
Provádí se výkop pro kanalizaci od ulice Sladovní. Dle stanoveného harmonogramu
výstavby bude stavba dokončena včetně úpravy zelených pásů do 23.4.2015.

3) Komise předala majetkoprávnímu odboru své stanovisko k prodeji nemovitých věcí
ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Jedná se o prodej částí pozemků
v katastrálním území Pavlovičky v celkové výměře 63m2 na parcelách č. 113/6 a 113/13
Na těchto plochách bude v rámci rekonstrukce žst. Olomouc umístěno zařízení
ve správě SŽDC.
KMČ dále potvrdila své souhlasné stanovisko k prodeji pozemků:
parc.č.373/22 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice
parc.č.373/23 ostatní ploca v k.ú. Chválkovice
parc.č.383/1 orná půda
v k.ú. Chválkovice
parc.č.383/2 zahrada
v k.ú. Chválkovice
parc.č.440/3 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice
Tyto pozemky hodlá žadatel, Společnost Cukrovar Vrbátky, využít v rámci
svého developerského projektu jako odstavné plochy pro automobily a zelené
plochy sloužící k rekreaci a odpočinku.

Ad

4)

Různé - Předsedu komise kontaktovala policie ČR.
- K jednání komise se dostavila hlídka MP strážník pan Čermák
- Předseda jednal na odboru dopravy o možnosti odstranění starého
degradovaného železobetonového sloupu, který stojí v těsné blízkosti vozovky
na křižovatce ulic Pavlovická – U podjezdu. KMČ od odboru dopravy obdrží
vyjádření.
- Předseda se na odboru dopravy informoval na možnost obnovení zrušeného
přechodu na ulici U podjezdu v křižovatce Pavlovická- U podjezdu.
Protože se jedná o komunikaci ve správě kraje je nutno toto projednat na
Kraji a dopravním oddělení policie ČR.

Dušan Čáslava
předseda KMČ Pavlovičky

.

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

