
 

 

Město 
VELKÉ PAVLOVICE 

 

                  Výpis č. 16/15 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 28. dubna 2015 

ve 13:00 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. 
 
Přítomni: Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm, 

              Josef Dostoupil 

 

Omluveni: ----- 

 

 
Rada města projednala a bere na vědomí: 

 

 

Z činnosti MěÚ  
 
 

- informace o probíhajících pracích na přístavbě dvorního křídla Ekocentra 

- informace o výsadbě stromů a keřů v rámci projektu revitalizace zeleně 

- dotaz, proč se neopravují obrubníky na ul. Hlavní, tak jak bylo sděleno při minulém 

jednání RMě 15-15 - doposud nenastoupili pracovníci SÚS JMK oblast Břeclav, 

komunikace je ve správě SUS JmK  
- informace o probíhající opravě dětského hřiště za kostelem   

- informace o probíhajících pracích na opravě fasády kostela, farnosti chybí cca 200tis  

na dofinancování rekonstrukce 

- plnění rozpočtu Města Velké Pavlovice za první čtvrtletí 2015 

- rozpočtové opatření 2/2015 
- rozpočtové opatření 3/2015  

 

 

Různé a žádosti 

 

- Věstník vlády ročník 13, částka 2, vydán 31. března 2015 
- žádost 36 občanů z ulice V Údolí o vybudování parkovacích míst na levé straně ulice směr 

Němčičky z důvodu zvyšujícího se počtu parkujících vozidel - zařazeno do plánu v roce 

2015  

- stav překážek/ramp na skateparku - nutné opravy 

- situace v dopravě v ulici Starohorská a Zelnice – možná instalace retardéru, včetně DZ 
s potřebným omezením rychlosti na ul. Starohorská. Na ul. Zelnice je plánován stavebně 

upravený retardér 

- informace o činnosti kulturní komise - Velkopavlovické vinobraní, Velkopavlovické hody 

- informace o nabídce na zateplení přístavby ubytovny TJ Slavoj Velké Pavlovice v majetku 

Města Velké Pavlovice 

- upozornění na nutnou opravu označení směrových tabulí ulic 
- požadavek na odstranění túje u RD č.16 na ul. Bezručova - místní šetření 

- upozornění na rozbitý prstenec na kanalizační šachtě v chodníku na ul. B. Němcové u RD 

č. 1 - výměna 



- požadavek o rekultivaci pozemku-trojúhelníku u křižovatky Zelnice, Ořechová) - bude 

provedeno 

- upozornění na rezivé stožáry svítidel na hřbitově - nátěr v letním období 

- zkulturnění vjezdu do V. Pavlovic od Bořetic, konkrétně „skladiště materiálu“ u hřiště TJ 

Slavoj Velké Pavlovice, tj. záchytné parkoviště.  

 
 

  

Rada města schvaluje: 

 

 
- podmínky financování vjezdů k rodinným domům na ul. V Sadech mezi komunikací 

(vozovkou) a chodníkem při rekonstrukci chodníku. Finanční náklady na 6 m2 z vjezdu 

k RD mezi chodníkem a komunikací (vozovkou) nese Město Velké Pavlovice, zbytek 

opravy vjezdu si hradí v plné výši majitel či uživatel RD, ke kterému vjezd vede 

- zadání projektových prací na retardéry (stavebně provedené) a vyvýšené přechody 

 pro chodce, včetně požádání o stavební povolení (vyvýšený přechod ul. Dlouhá u 
pekařství Pláteníkové; vyvýšený přechod pro chodce ul. Bří Mrštíků u MŠ; ul. Zelnice - 

retardér u „Blatové uličky“). 

- uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Velké Pavlovice a Lenkou Topolanskou na 

vypracování žádosti o dotaci na realizaci akce „Velké Pavlovice-bezbariérová úprava 

chodníků, ulice Nádražní“ 
- prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ul. Bří Mrštíků 2, Velké Pavlovice na dobu 

určitou do 30. 6. 2015 

- žádost Nadačního fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb o finanční dar 

- cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na akci „rekonstrukce 

komunikace ul. U Zastávky“ ze dne 28. 04. 2015 od Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav 
 

 

Rada města provedla: 

 

- rozpočtové opatření 2/2015  
 

 

Rada města neschvaluje: 

 

- žádost o finanční podporu společnosti „Lékaři bez hranic“. 

 
 


