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

dne: 4.7.2019

Účastníci:
Předseda:
Kleinová Denisa

Členové:
Vojáčková Anna,Vepřek Michal

Hosté:
Fedorovič Radim
Omluvení nepřítomní členové: Kašpar Karel, Zvolánková Simona

Program jednání
1. Autobusová doprava v Malíně
2. Podněty od členů OsV pro MÚ
3. Podněty od občanů pro MÚ
4. Informace pro občany

Průběh jednání
1. Autobusová doprava v Malíně
a) od letošního září dojde ke změně jízdních řádů v městské autobusové dopravě a na
jednání OsV Malín pozval člena pracovní skupiny pro autobusovu dopravu ve městě
Radima Fedoroviče
- OsV zdůraznil důležitost obslužnosti spádové základní školy pro Malín, kterou je ZŠ Jana
Palacha a pro tyto školáky žádá přímé autobusy (bez přestupů) z Malína a zpět
- současné spoje z Malína a zpět vyhovují občanům
- dle získaných informací od pana Fedoroviče, budou nové jízdní řády též dostatečně
vyhovující pro občany Malína
b) projednávána byla reakce z odboru dopravy MÚ v Kutné Hoře na opětovnou připomínku
na autobusovou dopravu Kutná Hora (přes Malín) – Čáslav a zpět, která doposud nebyla
vrácena do původní trasy (před omezením dopravy přes nadjezd) a jezdí dále na trase
přes Karlov
- dle reakce z odboru dopravy o navrácení linek do původního stavu, bude jednat vedení s
kompetentními orgány a s autodopravcem
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2. Žádosti od členů OsV
a) žádáme o oficiální vyjádření na instalaci přechodu pro chodce na ulici Novodvorská
- do současné doby nedošlo, ač bylo přislíbeno, k instalaci přechodu a OsV nemá oficiální
vyjádření pro občany Malína
- začátkem letošního roku došlo v Malíně k anketě z které vyplynulo, že nikdo z občanů není
proti instalaci přechodu pro chodce, naopak občané podporují jeho umístění na Novodvorskou
ulici k nadjezdu a ve svých reakcích zdůraznili jeho velkou nutnost a potřebu
3. Podněty od občanů
a) občané a OsV požadují informaci, zda již došlo ke kolaudaci nadjezdu
b) byli jsme upozorněni, že odtokové kanály na nadjezdu jsou ucpány slámou (viz. foto)
c) Novodvorská ulice (I. třída) v Malíně slouží jako hlavní trasa kamionů převážejících
slámu a občané upozorňují, že dochází ke znečištění komunikace (především chodníků)

4. Informace pro občany
a)

V pátek dne 6.9.2019 od 19 hodin v malínské sokolovně se uskuteční plánovaná
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
- k tanci a poslechu zahrají Staré Klády
- akci pořádá malínský sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s OsV Malín
- malínští občané jsou srdečně zváni

Závěrečné informace
-všechny náměty a připomínky jsou vítány
kontaktujte nás : osv@malin-cz
webové stránky: www.malin-kh.cz
facebooková skupina: OsV Malín
Všichni občané Malína jsou srdečně zváni na další zasedání, které se bude konat
ve čtvrtek 5.9. 2019 v klubovně malínské sokolovny
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Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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