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

dne 9.5.2019

přítomní členi:
Kleinová D. - předseda, Vojáčková A., Kašpar K., Vepřek M.
omluveni:
Zvolánková S.
Hosté:
Viktora J. - starosta, Kraus J., Zvolánek M., Kudrna L. (SDH Malín)
Program jednání:
1. Oznámení a požadavek SDH Malín
2. Vyřízené požadavky od OsV a občanů
3. Informace a žádosti od OsV a občanů pro MÚ
4. Informace pro občany
5. Závěrečné informace
1. Oznámení a požadavky SDH Malín
a) Posvícenská zábava
 zástupce malínských hasičů seznámil zůčastněné s připravovanou posvícenskou
zábavou připravovanou na pátek 6.9.2019, dle volného termínu kapely Staré
Klády
 spolupráci na organizování zábavy přislíbil OsV
b) SDH Malín žádá MÚ prostřednicvím OsV o nádobu na odpad (popelnici)
2. Vyřízené požadavky od OsV a občanů
Nadjezd Malín

 bod 1. b) OI- technické oddělení vyřešilo náš požadavek o vyčištění trativodů z
nadjezdu

 bod 1. c) d) zamezení parkování nákladních vozidel – OI – technické oddělení
učinilo veškeré kroky k povolení instalace dopravního značení zákazu vjezdu
nákladních vozidel
 bod 1. e) občané bydlící u nadjezdu by uvítali neprůhlednou folii, dle informací z
technického oddělení ŘSD s tímto požadavkem obyvatel nesouhlasí
Vodní tok Beránka
 bod 2. a) vyčištění koryta v úseku u sokolovny je plánováno na červen 2019 –
písemné vyjádření z odboru životního prostředí
 bod 3. a) za finanční podpory byly nakoupeny věnce a kytice k pietnímu aktu uctění
památky obětem II. Světové války
 tímto děkujeme MÚ za vyřízení požadavků OsV a občanů Malína

3. Informace a žádosti od OsV a občanů pro MÚ
a) na jednání byl vznesen návrh, který byl zaslán prostřednictvím meilu všem předsedům
osadních výborů Kutné Hory od paní předsedkyně Komise pro strategické plánování a
rozvoj města Jany Bodišové, v němž vyzvala, aby občané vznesli své podněty pro změny v

dopravě
 důvodem oslovení čtvtí města je současné zpracování dopravního Generelu Kutné
Hory
 na tento podnět nám bylo oznámeno od pana radního Josefa Krause, že dopravní
Generel Kutné Hory se týkat jen centra a nikoli Malína
b) byli jsme osloveni obyvateli ulice Ledrova (viz. foto), že na ulici jsou po dešti velké
kaluže a tímto žádáme o řešení
c)
obyvatelé Starokolínské ulice (ve směru na Hlízov) nás informovali o propadajícím se
kanálu před jejich domy, žádáme MÚ o jednání s vlastníkem komunikace o vyřešení
vzniklého prolému (viz. foto)

 jelikož je ulice tonážně neomezená a řidiči v úseku nedodržují předepsanou
rychlost, může dojít k dopravní nehodě
d) OsV dne 5.1.2018 v bodě Ad. 6) vznesl požadavek na revizi a nedostatečné
osvětlení v ulici Starokolínská mezi ul. Sv. Vojtěcha a ul. Pod Mejtem
 z města přišlo vyjádření, že ulice Starokolínská bude zařazena na sezam ulic,
kterým je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci
 žádáme technické oddělení o vyjádření k požadavku o osvětlení ulic a v jaké fázi je
současná situace
e) Ulice Starokolínská postrádá chodníky pro chodce a lidé by uvítali jejich realizaci, mají
obavy nejen o svoubezpečnost, ale především o bezpečnost svých dětí
 tímto žádáme, aby město vážně uvažovalo o vybudování chodníků pro chodce v
ulici Starokolínská (viz foto)
f) OsV dne 26.4. 2018 v bodě 2.c) a dne 4.7.2018 3.d) vznesl žádost o vybudování
venkovní hřiště u sokolovny
 o vypracování studie pro vybudování venkovního hřiště u sokolovny v Malíně
 v prvním projektu na vybudování (rekonstrukci) sokolovny byly tyto hřiště zahrnuty
s možností použití případě daru či financování ze strany firmy sídlící v katastru KH
 areál sokolovny je hojně využíván nejen občany Malína, ale i Kutné Hory a blízkého
okolí a venkovním hřištěm by se jeho prestiž ještě zvýšila a zároveň obyvatelé
Malína nemají žádné venkovní sportoviště v dostupné vzdálenosti
 do současné doby jsme neobdrželi žádné vyjádření k naší žádosti

4. Informace pro občany
a) při poruše veřejného osvětlení kontaktujte:
Technické služby Kutná Hora na tel. čísle 327 536 051 nebo 724 845 100 a
nahlašte číslo sloupku
b)

svoz rostlinného odpadu je od 25.3.-18.11.2019

každé liché pondělí v měsíci

5. Závěrečné informace
všechny náměty a připomínky jsou vítány
můžete nás kontaktovat:
e-mailová adresa: osv@malin-kh.cz
webové stránky OsV: www.malin-kh.cz
Facebooková skupina: OsV Malín
Všichni občané Malína jsou zváni na další zasedání, které se bude konat od 19 hodin v
klubovně malínské sokolovny dne 6.6.2019 (pokud dojde ke změně termínu, budete včas
informováni)

zapsala a podpisem potvrdila: Denisa Kleinová

