
Zápis z pracovního jednání místního výboru Henčlov,
ze dne 7.9. 2015

Přítomni: p. Petr Laga, p. Martin Jemelka, Ing. Kateřina Herzogová pí. Naděžda 
Valachová
Omluveni p. Aleš Vohnický

1. Místní výbor souhlasí s prodejem domu v ul. Zakladatelů č. 35/28, parc. č 155/1, vč.  
    přilehlého pozemku
2. Místní výbor souhlasí s dopravním značením ve Výmyslově
3. MV předal investiční požadavky na MM Přerova. Seřazeny jsou dle priority. 
    Hrazeny budou  z rozpočtu MMP

- I. Oprava místní komunikace ul. Nová – Martinská
- II. II. etapa chodníku v ul.  U Letiště
- III. Chodníky a komunikace  na Výmyslově

    Návrh akcí, které budou hrazeny z prostředků místní části Henčlov
- I. Oprava chodníků a komunikací
- II. Doplnění hracích prvků na dětských hřištích v Henčlově a Výmyslově
- III. Doplnění zeleně
- IV. Rozšíření VO ve Výmyslově (sloup na cizím pozemku) a na ul. Hliník –

směrem k RD Hánečkových

3. Rozšíření zeleně v Henčlově  -  na MMP byly předány požadavky na výsadbu stromů
    (zajistil Aleš Vohnický)
4. MV Henčlov je nespokojen se zdlouhavou přípravou projektu na realizaci chodníku 
    Zakladatelů – Hliník. Do dnešního dne není vyřízeno stavební povolení i přesto, že  
    příprava byla zahájena už v loňském roce.
5. MV neschválil rozhodnutí Městského zastupitelstva ohledně vyřazení se soupisu akcí 
    opravu chodníku U letiště II. Etapa. Tento chodník je ve velmi špatném stavu a 
    požadujeme jeho opravu do začátku letošní zimy. V měsíci květnu na jednání MV nás 
    ubezpečil Ing. Arch. Horký, že bude tento chodník hotový v letošním roce.
6. Požadavek na rozpočet na nákup drobného hmotného  materiálu a čistících 
    prostředků bude odeslán pí. Brázdové, a to ve výši 5 000,-Kč.
7. Trvá požadavek na TSmP ve věci odfrézování pařezu – u RD ul. Zakladatelů 57/35
    a naproti RD ul. Hliník 207/30. 
8. P. Laga má za úkol projednat s p. Kašpárkem možnost realizace VO v ulici Hliník –
    směrem k Hánečkovým ještě v letošním roce.

Zapsala N. Valachová


