Osadní výbor – Malín
zápis ze zasedání
schůzka OsV se konala:

dne 17.4.2019

Sokolovna Malín, U Beránky 378, 284 01 Kutná Hora – Malín
Přítomní: předseda:
Kleinová D.,
Zvolánková S., Vojáčková A., Kašpar K., Vepřek M.
Hosté:
starosta: Viktora J.,
Kraus J., Pelíšek J., Zvolánek M.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nadjezd v Malíně
Vodní tok Beránka
Informace pro MÚ v Kutné Hoře
Žádosti a informace občanů Malína
Informace pro občany Malína
Závěrečné informace

1. Nadjezd v Malíně
a) do současné doby nedošlo ke kolaudaci nadjezdu, OsV žádá průběžné informace o jednání
Rady města se ŘSD
b)

odvod dešťové vody informace občanů o problémech s odvodem dešťové vody z nadjezdu
- trativody jsou zanesené a v jejich vyústění vznikají obrovské kaluže

c)

zamezení parkování nákladních vozidel (popř. zákaz vjezdu nákladních vozidel, dopravní
značení)

d)

značení omezení rychlosti – pod mostem dochází k vysoké prašnosti (viz.foto)

e)

občané bydlící u nadjezdu by uvítali instalaci neprůhledné folie na protihlukové bariéře
(ohrožení bezpečí, soukromí atd.)

2. Vodní tok Beránka
a)

OsV žádá vyčištění koryta Beránky v úseku okolo sokolovny (viz. foto)

b) vyřešení průtoku Beránky – dno Beránky je níž než pod silnicí Kolín – Čáslav
– v Beránce stojí voda a neprotéká

3. Informace pro MÚ v Kutné Hoře
a)

žádáme o věnce a kytici pro umístění na pietní místa k pomníku a domu č. 13

b) žádáme o předběžné informování o námětech, týkajících se čtvrti Malín, předložených a
schválených městským úřadem, před jejich projednáním a schválením, tak jak je uzákoněno

4. Žádosti a informace občanů
a) umístění pytlíků na exkrementy na volném prostranství mezi ulicí Slévárenskou a Kaldova
(u bytovek)

5. Informace pro občany Malína
a)
Ve středu dne 8.5.2019 od 11 hodin se uskuteční pietní akce k uctění památky
ukončení 2. světové války – nejen malínští občané jsou zváni
b)
po dohodě s Klubem důchodců v Kutné Hoře budou každý měsíc malínští senioři
informováni o akcích kutnohorského klubu ( na vývěsce, webu a na facebookovém
profilu)
c)
Děkujeme panu Pelíškovi za vyřešení dlouhotrvajícího problému znečištěné
Beránky (v úseku pramene po štolu 14 pomocníků) a MÚ v Kutné Hoře za schválení
vyčištění koryta

6. Závěrečné informace
e-mailová adresa: osv@malinkh.cz WEB stránky: www.malinkh.cz facebooková skupina: OsV
Malín
Všichni občané Malína jsou srdečně zváni na další zasedání, které se bude konat od 19 hodiny ve
čtvrtek 9.5.2019 v klubovně malínské sokolovny (pokud dojde ke změně termínu, budete včas
informováni)
zapsala a podpisem potvrdila: Denisa Kleinová

