Osadní výbor – Malín
Zápis ze zasedání
Schůzka Osadního výboru Malín se konala:
Sokolovna Malín, U Beránky 378, 284 01 Kutná Hora

dne: 7. 2. 2019

Účastníci:
Předseda:
Kleinová Denisa

Členové:
Vojáčková A., Kašpar K., Vepřek M.

Hosté:
Viktora J.

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, organizační informace OsV Malín
Nadjezd a doprava v Malíně
Dopravní značení a retardér na ulici Starokolínská
Ohňostroje
Plánované akce v Malíně
Závěrečné informace

Průběh jednání
1. Úvod, organizační informace OsV Malín
a) Osv je již v plném počtu členů
2. Nadjezd a doprava v Malíně
a) přecházení chodců u nového nadjezdu
- Rada města dne 6.2.2019 uložila technickému oddělení odboru investic započít kroky vedoucí k instalaci přechodu pro chodce na Novodvorské ulici v Malíně
b) nebezpečné oslňování řidičů
- OsV v Malíně žádá o prošetření nebezpečného oslňování řidičů projíždějících
přes nadjezd (slunce je nízko nad obzorem)
- zvážit instalaci fólií na vnitřní stranu k zabránění oslnění
c) doprava Kutná Hora – Čáslav a zpět
- OsV byl informován, že autobusové spoje jedoucí z Kutné Hory do Čáslavi a
zpět nejezdí přes Malín, ale jezdí dále na trase přes Karlov
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- uvedené autobusové spoje se tedy po otevření nadjezdu nevrátily na původní
trasu, jak bylo přislíbeno
- OsV žádá o řešení této situace

3. Dopravní značení a retarder na ulici Starokolínská
a) na ulici Starokolínská je zapotřebí zvýraznit značku upravující přednost č. P04
- „ dej přednost v jízdě“a dodatkovou tabuli č. E02b - tvar křižovatky (u zápisu v
emailu jsou fotografie)
b) ulicí Strokolínskou směr Hlízov motorová vozidla projíždějí vyšší rychlostí a žádáme o instalaci zpomalujícího retardéru

4. Ohňostroje
a) pořádané obyvateli Malína
OsV upozorňuje obyvatele Malína na povinnost schválení všech požárně nebezpečných akcí v katastru města (například střílení ohňostroje)
b) pořádané návštěvníky Malína
OsV žádá spoluobčany, pokud budou svědky neohlášeného pořádání
ohňostroje, aby pořadatele na povinnost schválení upozornili

5. Plánované akce v Malíně
a) Masopust
- masopust v Malíně se bude konat dne 23. 2. 2019 (sraz v 9:00)
- odchod v 10:00 hod. od hasičské stanice
b) čerpání peněz pro potřeby OsV (opětovná žádost)
- OsV byl informován o uvolnění částky 120.000,- Kč z rozpočtu města pro potřeby všech osadních výborů
- OsV v Malíně žádá o informace o způsobu využití těchto peněz a jakou formou je třeba o čerpání peněz požádat

Závěrečné informace
všechny náměty a připomínky jsou vítány
e-mailová adresa: osv@malin-kh.cz
WEB stránky: www.malin-kh.cz
Facebook skupina: OsV Malín
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Všichni občané Malína jsou srdečně zváni na další zasedání, které se bude
konat
ve čtvrtek 14. 3. 2019 od 19 hodin v malínské sokolovně.

Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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