
Zápis č. 17 ze schůze Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 25. 3. 2013

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

1. Zahájení, kontrola počtu a stavu přítomných, přivítání hostů, - tentokráte nebyli

2. OV odsouhlasil  proplacení částky 933,- Kč z fondu kultury pro místní část Dluhonice . Jedná se 
o úhradu autobusu zajišťující dopravu účinkujících na novoroční koncert konaný dne 5. 1. 2013 v 
Kapli Povýšení svatého kříže v Dluhonicích

3. Na hřišti Sokola Dluhonice proběhlo předání místa stavby firmě Ptáček a.s. –Kojetín, která má 
realizovat výstavbu herních prvků dětského hřiště. Konkrétní finální rozsah zakázky OV 
neobdržel.  Necháme se překvapit. Termín dokončení 30.4.2013.

4. Osadní výbor obdržel informaci, že se požadované setkání občanů s vedením města  uskuteční 
dne 17.4.2013 v malém sále KD. ( ke dni sepsání zápisu se toto datum posunuje na 16.4. v 17:00)

5. člen výboru pan Pavlík seznámil přítomné s osobní odpovědí pana primátora na jeho věcné 
požadavky ve věci řešení problematiky tranzitu dopravy  přes obec. Pocity přítomných po přečtení 
by se daly přirovnati k seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka.  Dané téma bude jedním , které bude 
zcela jistě bouřlivě prodiskutováno na avizovaném mýtinku.

6. Jelikož jsme již v minulém zápise konstatovali havarijní stav hlavní komunikace v místní části a 
připomněli , že zavedená praxe použité technologie oprav silnice je k ničemu a zhoršuje kvalitu 
bydlení , nemluvě o tom , že systematicky podporuje další likvidaci vozovky, nikdo nás neujistil, 
že tuto záležitost směrem ke SSOk pohlídá. Nebo je partnerem k jednání se stranami osadní 
výbor?

7. Veřejná zeleň. Čím to je , že myšlenka musí vždy uzrát . Na podzim byly vítězoslavně prořezány 
a ošetřeny letité lípy po roce a půl urgencí. Jistě , musí se najít finance. Ale o sanaci břečtanu jsme 
psali po celou dobu působení OV a urgovali jsme to jako mnohaletou závadu údržby veřejného 
prostranství. Dočkali jsme se. Odstraněním zeleně zcela jasně vidíme, kterak vypadá správa věcí 
veřejných , když se provádí zdaleka od stolu. Bujná zeleň prokázala svoji sílu a prezentuje, jak 
lehce zvládne  destrukci opěrné zdi u místní kaple. Otázka, stalo by se něco podobného u kostela 
Sv. Vavřince nebo kolem přerovského zámku? Otázka, není to již zcela prokazatelné zanedbání 
povinností při správě veřejného majetku?  Pracovníci konstatovali, že jsou nutné další kroky 
k prevenci včetně použití herbicidů. Kdy? Kdo? 

Příští schůze OV dle plánu 29.4. 2013 v 17:00 v úřadovně, hosté vítáni.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík


