
Zápis č. 27 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 29.9.2014

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

1. Zahájení

2. separace domovního odpadu

Dne 3.9.proběhla pochůzka po Dluhonicích s rekognoskací terénu na vytvoření nových 
stanovišť na separovaný odpad.
Doplňující informace pro projektanta
V lokalitě U rozvodny byl přednesen požadavek, aby toto stanoviště bylo umístěno uprostřed 
mezi oběma bytovými domy současně s výstavbou obnovené příjezdové komunikace k těmto 
objektům.

3. obecní rozhlas
OV byl kontaktován občany, že slyšitelnost nového zařízení je nižší, než původního, vznesen 
požadavek o navýšení intenzity hlasu

4.  opravné práce v místní části

- Oprava chodníku ulice U hřiště
- V srpnu proběhl výběr zhotovitele, v září měla býti zahájena realizace

Z dubna
- Vzhledem k existenci 80-ti metrů původních kamenných obrubníků, žádá OV o 

přenesení těchto prvků k místní kapli, kde by měly použit jako náhrada schodišťových 
stupňů lemující prostranství před vstupem do kaple

- Dále v rámci akce přednesem požadavek zpevnění prostranství pro stanoviště VOK u 
bývalé školy

5.Další požadavky

5.1.
Prostor autobusové zastávky a odstavné plochy pro zásobování u kulturního domu nutno 
opraviti, neb plocha je samý výtluk a tím pádem při deštích louže.
Byť při opravě blízké ulice U zbrojnice prováděcí firmě zbyla část živičné směsi, nepodařilo 
se operativní vyspravení dohodnouti.
Čili požadavek opravy plochy.



5.2.
Místní hřbitov. Bylo by vhodné do svátků Všech svatých a dušiček opravit jednak havarijní 
dešťový žlab na objektu služební márnice na pravoboku. Voda ze střechy nyní vytváří 
vodopád na přilehlou hrobku a majitelé tím nadšeni nejsou.
Dále v zadním traktu u hřbitovní zdi je deponována hromada zeminy. Z tohoto důvodu
dochází k vlhnutí zdiva a její destrukci mrazem. Tuto zeminu je zapotřebí odvézti. Stejně tak 
je nutné odstranit torzo zde kdysi rostoucí břízy a srovnat s okolní travnatou plochou.

5.3.
Občané vyjíždějící z účelové komunikace parc.č. 500/1 na krajskou silnici ulice U hřiště 
poukazují na značnou nepřehlednost z důvodu umístění stálozeleného pásu lemující silnici. Je 
vznesen požadavek k umístění panoramatického zrcadla.
OV žádá o posouzení stavu a možnost konkrétního umístění.
V této věci by možná bylo vhodné tu samou záležitost posoudit  na místě křížení ulic Náves a 
U rozvodny, obzvláště řidičům autobusů by toto zařízení jistě pomohlo, neb si musejí v tomto 
místě značně nadjíždět.

5.4.
S ohledem na realizaci investice propojení kanalizace Dluhonice na ČOV, požadujeme
zpracování projektové dokumentace s následnou realizací na propojení kanalizace 
z kulturního domu na veřejnou stoku v ulici Školní, v souvislosti s tím zrušení jímky vedle 
parkoviště a rozšíření plochy ke stání v místě zrušené jímky.

6.různé

OV obdržel požadavek k sestavení plánu na rok 2015
OV obdržel požadavek k vyhodnocení a připomínkám k zavedení dvojí autobusové obslužnosti
OV obdržel požadavek ke stanovisku místních žadatelů k parkování na veřejné zeleni u svých 
domů

Vyjádření odesláno samostatnými zápisy , viz přílohy

7. závěrem
Další schůze OV dle plánu 27.10.2014 večer na hřišti Sokola po příchodu lampionového 
průvodu .
Schůze do konce roku
25.11.  úterý 18:00 velký sál kulturního domu
16.12.   úterý 18:00 úřadovna v kulturním domě

Zapsal: Ing. Ježík Pavel
Ověřil: Jarmila Pfeilerová


