
 
 

Město 
VELKÉ PAVLOVICE 

 

                  Výpis č. 14/15 
 

z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 2. dubna 2015  
v 9:00 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. Roman Halm, Josef Dostoupil 
Omluveni: Ing. Dušan Bedřich  

 

 

Místní šetření v katastru města: 

 

- Knihovna a TIC: prohlídka budovy po generální opravě 
- Přístavba dvorního křídla ET: prohlídka a kontrola probíhajících prací na stavbě 

- Okolí rybářské bašty: prohlídka míst, kde bude osázena zeleň; prohlídka místa, kde bude umístěn 

dřevěný domek na krmivo pro ryby 

- Budoucí cyklostezka Velké Pavlovice - Velké Bílovice: prohlídka míst, kudy by budoucí 

cyklostezka měla vést 
- Hantály, a.s., skládka: prohlídka skládky, včetně kompostárny 

- Ul. Hodonínská, vjezd k RD pana J. U.: posouzení dotazu pana J.U.  - možnosti zpevnění 

komunikace k RD 

- Autobusové nádraží: prohlídka garáže v majetku Mor. Agry z venkovní strany, ze které se plánuje 

zbudování veřejného WC, posouzení možnosti napojení WC na inženýrské sítě 

- Ul. V Sadech: prohlídka stávajícího chodníku, jehož oprava je v roce 2015 plánována 
- Ul. Stará, před BD č. 9.: posouzení žádosti na místě samém o zbudování parkoviště 

 

 

 

Rada města projednala a bere na vědomí: 
 

 

Z činnosti MěÚ  
 

- peticí žáků Základní školy Velké Pavlovice na podporu učitele E. B. - seznámení zastupitelů  

s peticí na příštím ZMě  
- informace o dokončených opravách budovy knihovny a TIC na ul. Hlavní  

- informace o jednání s fa. Netcom CZ ohledně zřízení připojení internetu na sokolovně  

a na autobusovém nádraží, včetně wifi signálu  

- informace o jednání s VaK Břeclav, a.s. o rekonstrukci vodovodu ul. V Sadech, ul. Pod Břehy (konec 

ulice ) - bude provedeno pod podmínkou, že si Město Velké Pavlovice zajistí na své náklady výkopové 
práce 

- návrh na úpravu řešení chodníku a křižovatky na ul. Dlouhá - chodník od kostela do křižovatky ul. 

Dlouhá, Náměstí 9. května, Bezručova - návrh chodník do křižovatky zrušit a chodce navést od 

prostranství před kostelem na druhou stranu ulice k drogerii - ústí chodníku do křižovatky je 

nebezpečné 

- informace o přípravných pracích (sondách) v souvislosti s vybudováním parkoviště na Náměstí 9. 
května od hasičské zbrojnice ke kostelu 

- informace o shromažďování informací k cyklostezce: Velké Pavlovice-Velké Bílovice 

- informace o probíhajících investičních akcích Města Velké Pavlovice -  zateplení budovy Gymnázia 

(nutná oprava střešní krytiny na aule, výměna střešních oken na budově gymnázia mimo projekt 

financovaný z dotace), zateplení budovy tělocvičny základní školy, přístavba dvorního křídla 
Ekocentra Trkmanka, revitalizace veřejné zeleně - ul. Hlavní, areál TJ Slavoj, ul. Hodonínská, aj. 

 
 



 
Různé a žádosti 

 

- výzva k úhradě újmy vzniklé zaviněním úrazu na neudržovaném chodníku od paní S.P. - ZMě 

úhradu neschválilo, RMě nemůže měnit rozhodnutí ZMě, paní S.P. je odkázána k soudnímu řízení 

- informace o plánované změně programu účetnictví na Ekocentru Trkmanka 
- nabídka na ozvučení Velkopavlovického vinobraní od Metoděje Skřečka 

- upozornění na nedostatek parkovacích míst u Ekocentra - část parkovacích míst nyní zabírá stavba 

přístavby Ekocentra, místa vzniknou u nové přístavby, dále je parkoviště u Vinia a u Drůbežářských 

závodů 

- upozornění na nepořádek v předzahrádkách u RD  

- stav obrubníků na ul. Hlavní - bude oficiálně oslovena SÚS JMK oblast Břeclav  
- připomínka, že nejsou stále zastavěny stavební pozemky v trati „Padělky“ - možné vrácení dotace na 

inženýrské sítě, majitelům pozemků, kteří doposud nezapočali stavbu, budou zaslány výzvy ke 

sdělení plánované výstavby RD 

 

 

 
  

Rada města schvaluje: 

 

- odkoupení pozemku parc. č. 907/1 o výměře 2245 m2 na ul. Tovární v okolí bytového domu č. 12  

za cenu dlouhodobě schválenou tj. 100,-Kč/m2, od Moravské Agry, a.s. 
- zapůjčení komunikací ve vlastnictví Města Velké Pavlovice pro konání Agrotec Petronas Syntium 

rally Hustopeče 2015 ve dnech 19. - 20. 6. 2015 

- pronájem pozemků v k. ú. Velké Pavlovice - parc. č. 4271 o výměře 1265 m2, parc. č. 4272 o výměře 

81 m2 a parc. č. 3568 o výměře 1466 m2 do 31. 10. 2015 

- prodloužení nájemní smlouvy bytu v bytovém domě Bří Mrštíků 2 do 30. 4. 2015  

- vybudování tří parkovacích míst před bytovým domem č. 9. na ul. Stará ve Velkých Pavlovicích. 
Parkovací místa budou zbudována z rozebíratelného povrchu na náklady žadatele - nájemníků 

bytového domu 

- navržený stavební záměr - novostavba rodinného domu na pozemcích parc. č.  4649/393, 4649/394 

a 4649/395 v k. ú. Velké Pavlovice, souhlas v souvislosti s touto stavbou se zjednodušeným 

územním řízení, souhlas s ohlášenou stavbou dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů   

 

 

 

 


