
Zápis č. 7 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného 
     dne 29. 09. 2011  
 
 
Účast: 
Dohnalová Lenka 
Hlávka Rostislav, Ing. 
Ježík Pavel, Ing. 
Pavlík Milan 
Pfeilerová Jarmila, Mgr. 
 
Host: 
Krejčiříková Libuše – zást. TJ Sokol Dluhonice 
 
 
1. Zahájení 
 
2. Kontrola zápisu z minulé schůze 

- ohledně návrhu o nevhodnosti vybudování přechodu pro chodce nebyla ze strany 
magistrátu žádná odezva, pravděpodobně naše stanovisko přijato bez komentáře 

- dětské hřiště – stále v řešení 
- zastávka na znamení v ulici Předmostská – prozatím bez zásadní odezvy 
- stran funkčnosti a provozu místního rozhlasu – žádná informace nedošla i přes 

několikeré zmínky v zápisech 
- sečení trávy(doručen katastrální snímek se značením)-upozorněno na nejasnosti, 

reakce není 
- vyřešení spojovací komunikace Dluhonice-Rokytnice-neustále bez  konstruktivního 
řešení ze strany magistrátu 

 
3. Publikace o místní části Dluhonice 
P. Krejčiříková předložila základní informace a podklady ohledně připravované publikace o 
místní části. Žádáme tedy o zařazení částky Kč 30 000,- do rozpočtu na rok 2012. Bude 
informována ing. D. Novotná.     
 
4. Umístění dřevěného stánku 
Vzhledem k tomu, že byl naší místní části poskytnut stánek, jeho umístění – místo a zaměření, 
zajistí TJ Sokol Dluhonice - jmenovitě p. Pavlík. 
Nadále nám však chybějí informace, které by udávaly, jak bude vyřešeno vlastnictví 
předmětu, pronájem a v jakém časovém horizontu bude stánek dodán, kdo a jak to bude 
zajišťovat. 
 
5. Cyklostezka 
Obdrželi jsme několik dotazů, týkajících se avizovaného vybudování cyklostezky. 24. 8. 2011 
bylo jednání ohledně za účasti dotčených stran, rádi bychom se k výsledku vyjádřili, ale 
vzhledem k absenci zápisu z místního šetření toto prozatím nelze. 
 
6. Stav kanalizačních vpustí 
Při kontrole požárních studní bylo zjištěno  ucpání kanalizační vpusti u křižovatky ulic 
K Rokytnici a Za humny. Žádáme tedy o prověření a hlavně vyčistění zanesených 
kanalizačních vpustí v místní části Dluhonice. 



7. Ohňostroj 
Osadní výbor schválil částku Kč 2 750,- na ohňostroj při lampionovém průvodu, který se 
bude konat dne 27. 10. 2011 u příležitosti oslav 28. října. 
 
8. Akce na rok 2012 
Nebylo by od věci, aby se v této věci sešli  zástupci jednotlivých osadních výborů na společné 
schůzce kde by se vyjasnily principy, podmínky, priority, atd.  
 
 
Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat 27. 10. 2911 v 17.00 
hodin.  Změna , konat se bude ve středu 26.10. v 17:00 v úřadovně. 
 
 
Zapsala: Mgr. Jarmila Pfeilerová 
 
Ověřil:  Ing. Ježík Pavel 
              Lenka Dohnalová 
              Ing. Rostislav Hlávka 
              Milan Pavlík      
 
 


