Zápis z jednání KMČ č. 19 Pavlovičky
ze dne 8.12.2014. konané v kanceláři Staving s.r.o. Pavlovická 20/43 v 17,30 hod
Přítomni: Čáslava D. ,Ing. Opletal Aleš, Smyčka Z. , Vyroubalová B., Ing. Opletal J.,
Omluvena: Reichová M.
Program jednání:
Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 10.11.2014
Rekonstrukce ulice Za školou
Hodnocení činnosti KMČ a spolupráce s MmOl
Termíny schůzí KMČ v roce 2015
Různé

1.
2.
3.
4.
5.

Ad

2)

Ing. Opletal Josef, který je komisí pověřen jednat ve věci zajišťování investice
„ Rekonstrukce ulice Za školou“, seznámil přítomné s postupem prováděných prací.
Práce jsou prováděny tak, aby byl v průběhu stavby zajištěn přístup k nemovitostem.

Ad

3)

Předseda zhodnotil činnost komise v roce 2014, aktivitu členů a jejich spolupráci při
řešení záležitostí s orgány státní správy a firmami spolupracujícími s MmOl.
Jako velmi dobrá byla hodnocena spolupráce s MmOl zejména s odbory vnějších vztahů,
dopravy a životního prostředí. Rovněž spolupráce s Městskou Policií a TSMO byla
v roce 2014 velmi dobrá.

Ad

4)

Pravidelné schůze KMČ Pavlovičky v roce 2015 se budou konat vždy, každé druhé
pondělí v měsíci v 17:30 hod. v zasedací místnosti firmy Staving Pavlovická 43.
Rozpis schůzí je v příloze k tomuto zápisu.

Ad

5)

Různé – Odbor dopravy zajistil odstranění betonového sloupu v ulici U podjezdu .
- K jednání komise se dostavil strážník MP pan Čermák .
- Komisi kontaktovala policie ČR.

Dušan Čáslava
předseda KMČ Pavlovičky

.

schůze ukončena v 18:55 hod.
zapsal : Čáslava Dušan
příloha: termíny schůzí v roce 2015

Příloha k zápisu z 8.12.2014

Věc : Termíny pravidelných schůzí KMČ číslo 19 Pavlovičky v roce 2015

Pravidelné schůze KMČ Pavlovičky v roce 2015 se budou konat vždy každé druhé pondělí v měsíci
V 17.30 v zasedací místnosti firmy Staving Pavlovická 43

V roce 2015 druhé pondělí v měsíci vychází následovně
12.1.2015
9.2.2015
9.3.2015
13.4.2015
11.5.2015
8.6.2015
13.7.2015
10.8.2015
14.9.2015
12.10.2015
9.11.2015
14.12.2015

V Olomouci 15.12.2014
Dušan Čáslava
Předseda KMČ Pavlovičky

