
Zápis č. 19 ze schůze Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 27. 5. 2013

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

1. Zahájení, kontrola počtu a stavu přítomných, přivítání hostů, - jako host zavítal mezi členy OV 
předseda místní SPKD pan Kravec ( Společnost pro kulturní dům)

2. předseda předal informaci ohledně setkání pracovní skupiny zabývající se dopravní problematikou 
na kritických místech ve městě, jedním z témat bylo také to dluhonické, zazněla informace či 
návrh, že problematika omezení tranzitu se dá urychlyti dočasným značením, který by bylo 
v platnosti do doby ukončení správního řízení dle zpracované dokumentace

3. předseda informoval o proběhlém sečení a kontrolní pochůzce se zodpovědnými osobami za tuto 
činnost, byly vytčeny nedostatky v sečení a konstatováno, že stále není dodržován požadavek – a 
to – posečení všech ploch v intravilánu zástavby obce , které jsou ve vlastnictví statutárního 
města,  deklarovaná mapa sečení má neustále v tomto značné mezery,  dále fakt, že se seče na 
konci května, kdy je tráva po zadek, a  část obyvatelstva si plochy před objekty posekla již 
minimálně 2x, hovoří také sama za sebe 

4. hostující předseda SPKD přednesl informaci ve věci situace a technického zabezpečení objektu 
kulturního domu. Předal požadavek ohledně zajištění prodejny potravin bezpečnostním prvkem, a 
to ocelovými mřížemi otevíratelnými, které budou instalovány v místnosti. Informoval o 
předběžné kalkulaci ve výši 15 tis Kč a vznesl požadavek o financování této věci z prostředků 
určených na opravy a údržbu místní části. Po věcné diskusi byl pan Kravec pověřen dojednáním 
spoluúčasti nájemce a provozovatele prodejny na této položce.  OV přijalo usnesení, že  bude-li 
nájemce nésti polovinu finanční částky, OV souhlasí s uvolněním patřičné částky z peněz
určených na opravy místní části. V tomto případě budou členové SPKD kontaktovat příslušného 
pracovníka odboru majetku, se kterým financování dořeší. 

Příští schůze OV dle plánu 24.6. 2013 v 17:00 na hřišti Sokola, v případě chladného počasí v úřadovně, 
hosté vítáni.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík


