
Zápis č. 5 ze zasedání Místního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 28. 4. 2015

Přítomni:

Místní výbor:

Ježík Pavel
Hlávka Rostislav
Pfeilerová Jarmila
Polášková Michaela

Hosté:

1. Zahájení

Předseda přivítal přítomné členy a hosty.

2. Opravy

Předseda informoval o odsouhlasení opravy mechanizmu pohonu zvonu v místní kapli, 
celkové náklad cca 5500 Kč z peněz pro MČ

3. Věci majetkoprávní

Požadavek MAJ k vyjádření

Opětovná upravená žádost pan M. o pronájem části pozemku u objektu zadní bytovky  U 
rozvodny

Stanovisko MV

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel upustil od požadavku pronájmu pozemku hned od 
objektu , ale ze vzdálenosti 1,5 od něj, což je cca chodník kol budovy, na stanovisku MV se 
nic nemění a tomto duchu bude také informováno MAJ - pokud nebude volně přístupný pás 
od chodníku v šíři minimálně 3 metry, nelze v takové variantě s pronájmem obecně 
souhlasit.
Pronájem v požadované variantě musí odsouhlasit všichni spoluvlastníci bytového 
domu.



4. Svoz TKO,   BRKO

O další popelnicovou nádobu na směsný komunální odpad si mohou občané požádat na 
odboru majetku – pan Kuban a bude jim v odůvodněných případech zapůjčena další.

5. Závady, požadavky na odstranění

Krajská silnice v Dluhonicích

V polovině předchozího funkčního období osadního výboru (16.4.2013) byla po proběhlé 
zimě svolána mimořádná schůze s občany Dluhonic se zástupci města. Součástí byla i exkurze 
po této zcela zdevastované krajské silnici.
Tato byla následně jako každý rok vyspravena stříkanou technologií a ze strany vedení města 
byl y vedeny jednání k zařazení této vozovky do plánu celkové rekonstrukce.
Díky velice mírným dvěma zimám po sobě nedošlo k tak enormnímu poškození, jako v letech 
minulých, nicméně již se vozovka začíná rozpadat.
Požadujeme vyzvání SSOk k opravě a dále požadujeme informaci, kdy k rekonstrukcí má 
dojít, neb v dostupných zveřejněných plánech o Dluhonicích není nikde zmínka.

Obecní rozhlas

Na konci roku 2013 byl instalován nový obecní rozhlas.
V průběhu roku 2014 bylo dvakráte v zápisech písemně požadováno a dvakráte ústně přímo 
dozorovi stavby řečeno a požadováno, aby realizační firma zajistila zesílení hlasitosti tohoto 
zařízení.
Doposud se tak nestalo a stížnosti občanů přetrvávají.

6. Občanské záležitosti

Májové slavnosti – táborák – kácení máje – den dětí
Z financí určených pro kulturu bude v případě požadavku pořadatelů poskytnuta finanční 
spoluúčast, předběžně cca 2tis.Kč na akci
Zároveň byla zakoupena za MV smuteční kytice v ceně cca 1 tis Kč

7. Závěrem

Další schůze se bude konat 19.5. v 17:00 hod ve velkém sále KD.

Zapsala: Jarmila Pfeilerová           Ověřil: Ing. Ježík Pavel


