
Zápis č. 3 ze zasedání Místního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 24. 3. 2015

Přítomni:

Místní výbor:

Ježík Pavel
Hlávka Rostislav
Pfeilerová Jarmila
Polášková Michaela
Dohnalová Lenka - omluvena

Hosté:

p. Šebík
p. Rychtář
p. Kamelandrová
p.Maďarič    -   všichni obyvatelé bytovek U rozvodny

p. R.Zlámal – obecní hlasatel

1. Zahájení

Předseda přivítal přítomné členy a hosty.

2. Investiční akce

Znovuobnovení příjezdové silnice k zadní bytovce U rozvodny

V této věci se řeší odmítavému stanovisko k výstavbě této zpevněné komunikace až na 
nádvoří,  předložen návrh výstavby parkoviště pro zadní bytový dům, v neposlední řadě 
nastolen požadavek na legalizaci hlavní příjezdové cesty ze strany místně příslušného 
stavebního úřadu.

Po emotivní debatě bylo vzhledem k okolnostem konstatováno, že v případě možnosti se 
z veřejných prostředků vyřeší problematika vymístění stanoviště TKO a zamezí tak 
poškozování svozovými vozidly soukromé nádvoří první bytovky.

Vzhledem ke skutečnosti, že případně novou komunikaci dle stavebního úřadu nelze kam 
připojit, zdá se být problém vyřešen.

Požadavek ze strany MAJ na vyčlenění finančních prostředků na zpracování dokumentace ke 
stávající příjezdové komunikaci a její legalizaci a vklad do KN.



Usnesení MV. Těch pár tisíců nyní vyčleněných na postupné opravy pro místní části rozhodně 
nemůže být využíváno na odstranění byrokratických šlendriánů a pochybení veřejné správy či 
jak řadu těchto skutečností nazváti, se kterými jsme se měli tu čest v minulosti setkat.
MV nesouhlasí s použitím financí určených pro mč Dluhonice.

Tyto závady je třeba řešit z jiných rezerv.

3. Věci majetkoprávní

Požadavek MAJ k vyjádření

Žádost pan M. o pronájem části pozemku u objektu zadní bytovky  U rozvodny

Stanovisko MV

Žadatel byl informován o skutečnosti, že MV Dluhonice v jeho případě podmiňuje pronájem 
pozemku souhlasem všech spoluvlastníků bytového domu, neboť požadovaná plocha 
pronájmu sahá až k budově samotné. Stejně tak by měli souhlasit i s účelem využití.
Dále s ohledem na nedořešenost přístupové komunikace k objektu a s tím, že variantně by byl 
příjezd veden právě okolo budovy, by bylo možno pronajmout pozemek pouze na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou cca 3 měsíce (případně 6 měsíců s ohledem na vegetační dobu).
(žadatel avizoval, že možná žádost přehodnotí)

4. Svoz TKO,   BRKO

Dle zápisu VMČ2 se bohužel zaslanou problematikou na schůzi asi nikdo v diskusi 
nezabýval.
Obdrželi     15. 3. 2015, 23:44:04

Komu: Daniela Novotná    Kopie: Radek Pospíšilík, Bohumír Střelec

Předseda vyzván, aby záležitost důsledně provětral

5. Závady, požadavky na odstranění

Výtluky po zimě, místní komunikace K nadjezdu, - výtluky za nadjezdem před drážními 
budovami,  vyvrácené označení omezení nosnosti nadjezdu

6. Občanské záležitosti

MV byl vyzván, zda i nadále bude MMPr v Dluhonicích zastupovat pan R. Zlámal ve věcech 
občanských záležitostí (životní jubilea apod.).



Pan Zlámal se svým postem  nadále souhlasí a byl seznámen s možností, že mu jsou k ruce i 
členky místního výboru. Toliko k věci.

7. Závěrem

Další schůze budou probíhat následně v úterý po čtvrteční schůzi VMČ

Tedy   21.4.          19.5.       23.6.        14.7. (21.7.)
Zpravidla v 17:00 hod ve velkém sále KD, v letních měsících za teplého počasí a otevřené 
zahrádky na hřišti tam.

Příští schůze MV se bude konat v úterý dne 21.4. v 17:00 ve velkém sále KD

Zapsala: Jarmila Pfeilerová           Ověřil: Ing. Ježík Pavel


