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

dne: 30. 8. 2018

Účastníci:
Předseda: Kleinová Denisa

Členové: Vojáčková A., Zvolánková S., Vepřek M.

Hosté: Vöröšová Vanda – starostka Nových Dvorů
p. Fedorovič, pí. Koutová, pí. Matějíčková, pí. Kohoutková, pí. Heinischová, pí.
Barochová, pí. Zelená, pí. Martínková, pí. Skoumalová, p. Kruliš
Zástupci města: Koubský K.

Program jednání
1. Úvod, organizační informace OsV v Malíně
2. Informace pro občany
3. Dotazy, náměty a žádosti občanů

Průběh jednání
1. Organizační informace OsV v Malíně
- OsV v Malíně stále není v plném počtu
2. Informace pro občany
a. Bezpečnostní hrozba na cestě zahrádkami do obce Nové Dvory
(jednání se starostkou obce Nové Dvory)
- bezpečnostní hrozba je stále aktuální
- ze strany pí. starostky proběhlo opakované jednání s majitelem pozemku o
zjednání nápravy
- pí. starostka se snaží zajistit prosekání křovin a jiné zpřehlednění průchodu
- OsV stále doporučuje přivolat městskou policii vždy při zjištění přestupku
těchto osob případně jejich zvířat v katastru města Kutná Hora
(volný pohyb zvířete, znečišťování majetku, požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství, ničení majetku, atd…. )
- OsV doporučuje při napadení zvířete nebo člověka volat policii ČR
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b. Oprava podpěrné zdi areálu bývalé školy
- OsV děkuje za opravu opěrné zdi areálu bývalé školy
c. Autobusy MHD po otevření nově vybudovaného nadjezdu
1. OsV nadále prosazuje variantu jízdního řádu vypracovaného p. Fedorovičem
a zároveň upozorňuje že není možné vyhovět všem jednotlivým obyvatelům
2. na žádost občanů o změnu odjezdu ranního autobusu z důvodu dojezdu do
práce
- p. Fedorovič provede revizi příměstských autobusů
- v případě že nebude vhodný příměstský autobus bude snaha o posun
autobusu (spoj č. 4) s odjezdem v 5:35 z Malína na odjezd v 5:30 z Malína
3. na žádost občanů o zajištění autobusu do Malína po 20:00
- autobusy (spoj č. 35 a 36) s příjezdem do Malína v 11:23 a s odjezd z Malína
v 11:35 budou končit a odjíždět z hl. nádraží
- autobusy (spoj č. 83 a 84) budou protaženy do Malína s příjezdem do Malína
v cca 20:48 a odjezdem z Malína v cca 21:00
3. Dotazy, náměty a žádosti občanů
a. Žádost obyvatelů Malína o revizi stavu hlavní silnice od nadjezdu
směrem do Nových Dvorů ze strany majitele (ŘSD)
- silnice se údajně pohybuje což má být vidět na podezdívkách a značkách
- obyvatelé u této silnice mají strach o havarijní stav této komunikace ihned po
otevření nadjezdu a plného zatížení dopravou

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 4. 10. 2018.
Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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