
Zápis č. 15 ze schůze Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 17. 12. 2012

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

1. Zahájení, kontrola počtu a stavu přítomných, přivítání hostů

2. V tomto adventním čase  můžeme konstatovat , že se podařilo realizovat několik pětiletek 
požadovanou  akci odkanalizování lokality u hřiště Sokola. Jakým způsobem, to 
ponechme na jindy.

3. Akce Z – slibovaný převod finančních prostředků z roku 2012 do roku 2013 nějak 
nevyšel, OV byl vyzván tyto finance vyúčtovat již nyní

4. Předseda informoval o způsobu využití přidělených finančních prostředků na kulturu a na 
akce Z. 

Kultura- výroční publikace 4680Kč, ohňostroj 2000Kč, Betlém 700kč

Akce Z – nákup řeziva , lazury na dřevo , nátěrových hmot, nářadí v celkové ceně 9998Kč 
na opravy věcí movitých a nemovitých v majetku města

5. Předseda informoval o návrhu řešení městské autobusové dopravy od 12/2013. Byl návrh 
zrušení příměstské linky a vedení některých spojů linky č. 5 kol Prechezy do Dluhonic. 
Stanovisko OV bylo zamítavé, viz samostatný zápis.

6. K věci tranzitu před Dluhonice. Silnice Dluhonice – Rokytnice. V dokumentaci –
projektu návrhu značení a místní úpravy z 6/2012 se dovídáme, že stavba jako taková 
nemá vlastníka a je tedy složité vésti jakékoli správní řízení o umístění značení na stavbu 
neznámého vlastníka.

23 roků od sametu nemáme dořešené právní vztahy , 23 roků vlastník na svém pozemku 
toleruje černou stavbu, co dělal správce majetku těch 23 let a jak je možné, že černá 
stavba obdržela regulérní označení silnice 3. třídy a je po ní vedena autobusová linka, kdo 
ji udržuje a jak tedy práce vykazuje, když ji nikdo nevlastní, no a jak věci popošly za toho 
posledního půl roku od konstatování kolizního právního vztahu????



7. Financování místních částí. Jak bylo již prezentováno, rada města ve svém usnesení říká, 
že na MČ budou vyčleněny prostředky ve výší 550kč na občana na opravné práce. 
Výsledkem je to, že při vyúčtování dokladů slyšíme od pracovníků magistrátu, že jsme si 
tímto pohoršili, proč jsme o to usilovali. Marně se bránit, že to bylo o nás bez nás. 

8. Začátkem roku 2012 jsme byli vyzváni, abychom navrhli za každou místní část jednu 
komunikaci– silnici a jeden chodník do plánu oprav. K tomuto už se také nikdo nehlásí.

9. Zastávka na znamení ulice Předmostská.  Vcelku chápeme, že s ohledem na obludnost 
platné byrokracie nelze opětovně zanést do jízdního řádu tuto zastávku na znamení, ale 
stále nám dlužíte jediné. Chceme znát jméno onoho  úředníka či rozhodnutí, ze kterého je 
patrno, proč a na jakém podkladě tak dotyčný tuto zastávku zrušil a znesnadnil tak 
dopravní obslužnost, zcela zbytečně a nelogicky.

10. Veselé vánoce a hodně zdraví do Nového roku všem občanům Dluhonic přeje OV

Příští schůze OV dle plánu 21.1. 2013 v 17.00 v úřadovně, hosté vítáni.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík


