
 
 

Město 

VELKÉ PAVLOVICE 
 

                  Výpis č. 11/15 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 26. února 2015  

7:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

 
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 

 
 

Z činnosti MěÚ  
 

- informace o průběhu stavebních akcí ve městě – zateplení Gymnázia a Sportovní haly, dvorní 

stavení ET, zajištění havarijního stavu sklepa v majetku Města u hřiště TJ Slavoj  

- seznámeni s vypracovanými studiemi v minulých letech – přestavba ZUŠ, rekonstrukce kina, 
odkanalizování lokality za Drůbežářskými závody, výsadba zeleně kolem sokolovny 

- návrh - v letošním roce provést rekonstrukci chodníku v ul. V Sadech a vybudovat nový chodník na 

ul. Brněnská (souvisí s průtahem města Velké Pavlovice) 

- problém rekonstrukce VO ve městě 

- vybudování chodníku a vjezdů ke garážím na místní komunikaci u ŠSV 
 

 

Místní šetření v katastru města:  

 

- Kino: úvaha využití na ZUŠ, knihovnu (nutná rekonstrukce sálu, zboření přístavby) 

- Parkoviště ul. Dlouhá: náhrada zničených palisád v obloučku, na rovné obrubníky 
- ZUŠ: prohlídka budovy ZUŠ, zvýšená vlhkost zdiva v některých místnostech, plíseň na zdech, 

prohlídka bývalého hospodářského stavení za ZUŠ 

- Knihovna a TIC: výměna oken, výmalba interiéru, zapravení prasklin u vchodových dveří, aj. 

- Chodník: Náměstí-Padělky-Zelnice, úvaha zbudovat pokračování chodníku, který končí ve vjezdu 

u RD č.p. 48 na Náměstí 9.května, po ul. Padělky směrem k ul. Zelnice, dále pak po ul. Zelnice, 
podél zdi domu č.p. 298 

- Rotundy hřbitov: prohlídka stavu střešní konstrukce a krytiny na rotundách 

- Gymnázium: prohlídka rekonstruovaného soc. zařízení 

- Venkovní hřiště gymnázia: zjištěn havarijní stav povrchu, nevyhovující podklad pod povrchem 

- Sokolovna: prohlídka interiéru sokolovny, zvenčí nutno napojit u bankomatu dešťový žlab na svod 

a na témže místě upravit terén. Doporučené obnažení stromů u sóla z důvodu možného vyhnití 
kořenů. 

- Sklep (vstup Slavoj): prohlídka sklepu, který byl v havarijním stavu. 

- Přístavba Slavoj: prohlídka přístavby ubytovny v areálu TJ Slavoj v majetku Města Velké Pavlovice. 

Tribuna Slavoj: havarijní stav tribuny blíže k tenisovým kurtům.  

- Přístavba dvorního křídla ET: prohlídka a kontrola probíhajících prací na stavbě 
 

 

 
 

Různé  

 
RMě vzala na vědomí:  

 

- poděkování občanského sdružení redakce Malovaný kraj za poskytnutí finančního daru 

- Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydaný dne 18. 2. 2015, ročník 13, částka 1 

- Výroční zprávu o hospodaření v roce 2014 příspěvkové organizace Města Velké Pavlovice 
Gymnázium Velké Pavlovice 



 
 

 

Rada města schvaluje: 

 

- vybudování vyvýšeného místa pro přecházení z žulových kostek v jednosměrné místní komunikaci - 
ze strany od chovatelské haly ke sklepu pod restaurací U Vavřince 

- vybudování pódia o rozměrech cca 8mx6m, které bude možné umístit na stávající vyzděné pódium 

za sokolovnu, pódium bude demontovatelné, se střechou z pevné plachty 

- propojení opravovaného sklepa (vstup od TJ Slavoj) do sklepů Fr. Lotrinského, kdy budou prostory 

sklepa Fr. Lotrinského a sklep v majetku Města Velké Pavlovice oddělen uzamykatelnými dveřmi-

mříží. 
- opravu přístavby šaten TJ Slavoj z důvodu poruch popsaných ve statickém posudku O.K.Atelier, 

s.r.o. z roku 2011. Dále nutnou opravu fasády přístavby s tím, že se bude uvažovat i o zateplení 

objektu. 

 

 

 
 


