Osadní výbor – Malín
Zápis ze zasedání
Schůzka Osadního výboru Malín se konala:
Sokolovna Malín, U Beránky 378, 28401 Kutná Hora

dne: 1. 2. 2018

Účastníci:
Předseda:
Členové:

Kleinová Denisa
Mgr. Vojáčková Anna
Hosté: Kudrna Ladislav (SDH Malín)
Zvolánková Simona
Vepřek Michal
Zástupci města: Kraus Josef, Pilc Tomáš, Fedorovič Radim

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod, organizační informace OsV v Malíně
Seznámení s informacemi z posledního zastupitelstva
Informace o řešení námětů z minulého zápisu
Informace pro občany
Dotazy, náměty a žádosti občanů

Průběh jednání
1. Organizační informace OsV v Malíně
a.
Ke zlepšení informovanosti občanů byla zřízena nová internetová stránka
(www.malin-kh.cz)
b.
Pro aktuální informace je možné dále použít skupinu na facebooku (OsV
Malín)
c.
Rozpisy zasedání OsV v Malíně na celý rok jsou k dispozici na internetových
stránkách
d.
Pro zaslání námětů a připomínek je možné napsat na emailovou adresu
osv@malin-kh.cz
2. Informace ze zastupitelstva města
a. Město Kutná Hora zamítlo přímý prodej objektu bývalé školy v Malíně. Bude vypsáno řádné výběrové řízení. Osadní výbor souhlasí se záměrem vypsat výběrové řízení, o podmínkách a záměru města budou občané informováni formou
dotazníku s žádostí o vyjádření
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3. Řešení bodů z minulého zápisu
a. Revize a oprava veřejného osvětlení
 OsV v Malíně děkuje za revizi a následné zprovoznění veřejného osvětlení
které proběhlo v katastru Malína
 Každý občan v případě zjištění závady veřejného osvětlení může kontaktovat Technické Služby na tel.: 327 536 051 s informací o čísle sloupu nebo
pro hlášení události možné využít aplikaci na mobilní telefon s názvem
„lepší místo“
4. Informace pro občany
a. Věžní hodiny v Malíně jsou znovu v provozu, zvuk je dostatečný a není rušivý
b. Dobrovolní hasiči v Malíně jsou z důvodu poruchy techniky odhlášeny ze zásahové činnosti – nevyjíždí k požárům
c. Situace s výstavbou nadjezdu – termín do konce roku 2018 je platný, nepotvrzené a nejvíce optimistické předpoklady hovoří o možnosti drobného zkrácení termínu
d. Radarové měření rychlosti v Malíně po vybudování nadjezdu – materiál jde v
současnosti do bezpečnostní komise města k projednání. Projednávat se budou
dvě varianty:
 Zónové měření (měření času průjezdu úsekem a vypočítání rychlosti)
 Stacionární radar (měření v jednom místě jako na Kaňku – psychologický
efekt)
e. Podchod a parkoviště u Nádraží ČD na straně k Malínu. Ve fázi příprav ale je to
dlouhodobý projekt.
f. Osvětlení v ulici Slévárenská směrem k lávce - zpracovává se projekt, během
měsíce března – dubna 2018 by mělo dojít k realizaci (6 stožárů po levé straně
ve směru k lávce)
g. Křižovatka pod Kaňkem – vybudování patníků je v zodpovědnosti ŘSD, které
reagovalo na základě stížnosti občanů na osvětlení křižovatky, umístění není
bohužel nejšťastnější, zástupci města se pokouší situaci změnit
h. Přechod pro chodce u nového nadjezdu – pokud nebude řešeno vlastníkem komunikace, bude iniciativa k vybudování ze strany města
i. Od prosince 2017 je Kutná Hora součástí integrované vlakové dopravy. Kutná
Hora je v 7 pásmu od Prahy. ČD umožňují nákup integrované 1denní jízdenky
za 160,-Kč s možností neomezeného přestupu. Využití pouze s vlaky označené
v jízdním řádu číslem „9“ a v městské hromadné dopravě. Z Kutné Hory cca
každé 2 hodiny. Integrace do autobusové dopravy je ve fázi jednání.
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5. Dotazy, náměty a žádosti
a. Žádost o opravu komunikace
- Oprava zasypáním štěrkem v ulici U Beránky je zpět jako v době před
opravou. Žádáme o dočasnou opravu a přidání do zásobníku akcí na další
období
b. Žádost o informace o uzavírce a opravě silnice
- Žádáme o zjištění informací o plánované uzavírce a opravě silnice mezi
benzinovou stanicí Shell a skalkou (odbočka Hlízov) od vlastníka komunikace.
c. Autobusová obslužnost z Malína po vybudování nového nadjezdu
 Žádost o zahájení jednání o vyřešení autobusové obslužnosti z Malína po
vybudování nového nadjezdu. Speciálně školní autobusy na vyučování do
ZŠ J. Palacha, ZŠ Masarykova a ZŠ Žižkov – časy začátků vyučování jsou v
těchto školách rozdílné
 Dále informace o plánovaném jízdním řádu k seznámení s občany Malína
d. Zveřejňování zápisů ze zasedání OsV na stránkách města
 Rádi bychom požádali o pravidelné aktualizace zápisů ze zasedání OsV na
webových stránkách města

Závěrečné informace
 Máte-li zájem se podílet na dění v části obce Malín, Osadní výbor hledá k
doplnění stavu ještě jednoho člena. Přihlášku na email osv@malin-kh.cz
nebo osobně na zasedání výboru.
 Všechny náměty a připomínky jsou vítány.

Všichni občané části Malín jsou srdečně zváni na další zasedání
dne 1. 3. 2018.

Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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