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Účast:
Dohnalová Lenka
Hlávka Rostislav, Ing.
Ježík Pavel, Ing.
Pavlík Milan
Pfeilerová Jarmila, Mgr.

1. Zahájení, kontrola počtu a stavu přítomných

2. Kontrola zápisů předchozích schůzí, komentáře:

 Průběžně živé kauzy beze změn , podrobnější komentáře budou proprány v zápise z následující schůze.

3. Dotaz

Na OV byl směrován dotaz, zda je v platnosti stanovisko z dob minulých, které obdržela předchozí 
komise pro místní část a to ve věci finanční spoluúčasti města na stavbách před rodinnými domy. 
Konkrétně se jedná o předláždění chodníků, vjezdů, z iniciativy vlastníka přilehlého objektu.  Dle 
tehdejšího stanoviska se občan podílel dílem 25% nákladů, zbytek by hradilo město. Takže k tomuto 
požadujeme stanovisko.

V dané věci je  ovšem problematika obšírnější. Z nějakých historických důvodů existují ještě napojení 
k objektům beze zpevněných povrchů. Jakým klíčem bylo dříve budováno, kdo si nezasloužil, kdo zlobil, 
toť otázka, nicméně  všechny existující na pozemcích obce financovala obec, minimálně dodávkou 
materiálu (pakliže si ti zámožnější v pozdější době nepořídili třebas zatravňovací bloky).  Nicméně 
abychom se vrátili k těm ošizeným, je zde nastolen další dotaz s odvoláním na pomož si sám či akci zet, 
zdali jsou k dispozici nové či vyzískané materiály snesoucí zatížení pojezdu vozidel, právě za účelem 
vydláždění vjezdů k objektům na pozemcích obce. Žádáme o sdělení ve věci matriálových možností a také 
podmínky k realizacím samotným (technické požadavky na skladbu konstrukcí, dozor, ....).

4. Nové informace

Opravy komunikací

Osadní výbory byly vyzvány, aby byla v každé místní části vybrána jedna silnice a jeden chodník, kteréžto 
vykazují ten nejvyšší stupeň opotřebení a budou tak zařazeny do plánu oprav k realizaci na rok 2013.

Na dotaz, v jakém orientačním meřítku , myšlena běžná délková metráž, nebylo podáno upřesnění a to ani 
v rozměru objemu vynaložených financí. To se pak ordinuje problematicky. A to se v modelu místní části 
Dluhonice stále řeší možnost teoretické rekonstrukce kanalizace a s tím spojený zásah do veškerých 
pozemních komunikací . Jasno v této věci má údajně býti na podzim roku tohoto. 



Je více než jasné, že po opravě volá celá průběžná krajská silnice od počátku obce u železničního přejezdu 
až po rozcestí u autobusové točny. Kompletní odfrézování obrusné vrstvy a aplikace nového živičného 
koberce. Každoroční flikování děr po jarním rozbřesku navozuje iluzi stavu silnic a její správu a údržbu 
někde na dálném východě. Stejně pláčeme zbytečně, tato hlavní průjezdná silnice je krajská, čili mimo 
avizovaný plán oprav z peněz města i mimo sféru krajského správce.

Takže k silnicím obecním , městským. Historická relikvie silnic snad z doby habsburské unie jest ulice U 
zbrojnice, každoročně zařazována do požadavků celkové opravy. Takovouto „štráse“ ve městě jako 
takovém by jen těžko někdo našel před svými domy .  Že ještě něco takového může v socialisticko-
kapitalistickém civilizovaném světě existovat, to nevysvětlíte, jedině ve skanzenu.

Vzhledem k proklatě krátké délce ulice U zbrojnice, bude navržena ještě oprava souběžné ulice Náves 
z důvodu krkolomného pohybu po povrchu vozovky z „kočičích hřbetů“. I když, jestli ono není dobře, že 
tam ty brutální  kostky jsou. Žula je v jistých případech navěky.

I tímto zápisem vznášíme požadavek na okamžitou opravu ulice U zbrojnice, jaro je zase tady a hromádky 
makadamu urputně prověřují brilanci účastníků silničního provozu bez ohledu na věk a sílu bicyklu.                   
Foto  v příloze.

Dětské hřiště –   proběhl slet zúčastněných na hřišti Sokola s pracovníkem magistrátu, proběhla 
rekognoskace terénu, zástupkyně místního něžného křídla domorodé populace obdržely pracovní katalogy 
k výběru a návrhu jednotlivých atrakcí. Orientačně za měsíc by mohl býti předložen konstruktivní návrh, 
co a kde umístiti.

Údržba veřejné zeleně – dle informací ředitele technických služeb proběhne po prvním sečení korekce 
sečených ploch a uplatní se další požadavky co se má séci a co není nutné.

V rámci programu veřejné služby bylo záměrem zkulturnění okolí místní kaple. S ohledem na 
momentální nemožnost využití této formy, požadujeme v rámci první seče a údržby veřejné zeleně 
likvidaci divoce rostoucích popínavek a šípkových růží po stavebních objektech v okolí kaple . S ohledem 
na existenci pietního místa bychom se k lokalitě jako takové měli chovat s náležitou úctou a péčí.            
Foto v příloze.

Pojmenování ulice OV Dluhonice byl radou města vyzván , aby se vyjádřil k návrhu pojmenování 
spojovací komunikace  Předmostí – Dluhonice. V části Předmostí byl podán návrh na označení ulice 
Průmyslová. OV Dluhonice se osmělil a doporučil ke zvážení použití k výběru názvu místopisného 
označení této lokality zvané Rybníky. Dluhonic se tato záležitost až tak moc netýká, ale děkujeme za 
optání a možnost sdělit názor.

Oproti tomu v zápisech z jednání zastupitelstva čteme, že bude ustavena pracovní skupina odborníků a 
zastupitelů ve věci možné výstavby železniční zastávky v Předmostí a v Dluhonicích. Z tisku se 
dovídáme, že jmenovaný radní požaduje účast předsedy OV Předmostí. Tečka. Jojo, Dluhonic se věc 
vlastně netýká. Zamáčnem slzu a jdem spát .

Příští schůze OV dle plánu 21.5.2012 v úřadovně v 16:15 , hosté vítáni.



Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík




