Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 10.11.2014. konané v kanceláři Staving s.r.o. Pavlovická 20/43 v 17,30 hod

Přítomni: Čáslava D. ,Ing. Opletal Aleš, Smyčka Z. , Ing. Opletal J.
Omluven: Reichlová M., Vyroubalová B.
Program jednání:
Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 13.10.2014.
Ulice Za školou
Výstavba kovošrotu v areálu Stamedop
Likvidace degradovaného sloupu
Různé

1.
2.
3.
4.
5.

Ad

Ad

Ad

2) Ing. Opletal Josef informoval přítomné o průběhu rekonstrukce ulice Za školou,
kde práce pokračují na hloubení kanalizace. Práce jsou prováděny tak, aby byl zajištěn
přístup k nemovitostem a provozovnám.
3) Předsedu KMČ kontaktovali občané z ulice Na zákopě, kteří dostali do schránek
leták s informací o stavbě dalšího kovošrotu v areálu „STAMEDOPU“ v blízkosti
obytných domů.Jelikož provoz zahrnuje i likvidaci autovraků, vyvolává tato skutečnost
u občanů obavy, že bude docházet ke zvýšené prašnosti a hlučnosti. Protože nikdo z této
lokality nebyl o stavbě informován požádali předsedu KMČ Pavlovičky,aby se o stavbě
10.11.2014. informoval na stavebním úřadu. Tam byla předsedovi podána informace
o výstavbě kovošrotu jehož investorem je KIWEK spol.s r.o. Mladějovice 94 785 01.
Dále bylo sděleno, že na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí,v souladu s
územním plánem. Z projektové části byla předána část situace. Předseda byl upozorněn,že
KMČ Pavlovičky není účastníkem stavebního řízení, což je samozřejmě všem občanům
z této lokality známo.
Tato informace u občanů Pavloviček vyvolala dojem, že stavební úřad bez porušení
zákona svévolně poškozuje občany Olomouce zhoršováním životního prostředí a kvality
bydlení a to vše ve prospěch mimo olomouckých investorů.
Předsedovi KMČ bylo sděleno, že se občané budou sami bránit všemi dostupnými
prostředky.
Dne 13.11.2014 bylo v reportáži TV Morava konstatováno, že pro tuto stavbu
stavební povolení nabylo právní moci.
4) Strážník MP pan Čermák informoval komisi ve věci odstranění degradovaného
betonového sloupu u křižovatky Pavlovická - U podjezdu. Protože se nepodařilo
zjistit komu sloup patří bude z bezpečnostních důvodů provedeno odstranění sloupu
UMOl.

Ad

5)

Různé - Předsedu komise kontaktovala policie ČR.
- Do konce listopadu bude organizačnímu odboru předán
seznam stávajících členů KMČ, kteří jsou eventuelně ochotni
pracovat v nových komisích.

Dušan Čáslava
předseda KMČ Pavlovičky

.

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

