
Zápis z jednání 15. schůze Místního výboru místní části Dluhonice
ze dne 13.4.2016

Místo konání: Velký sál kulturního domu

Přítomni: Pavel Ježík
Rostislav Hlávka
Jarmila Pfeilerová
Michaela Polášková
Libuše Dokoupilová

Host: Zástupci MMPr, SŽDC,MCO, občané Dluhonic

Program jednání:

1. Úvod
2. Komunální záležitosti
3. Úkoly pro členy osadního výboru
4. Žádosti a podněty směrované k MMPr
5. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
6. Závěr

1. Předseda přivítal přítomné členy MV a hosty.

Dnešní schůze místního výboru byla pojata jako veřejná, kde byly projednány 
s přítomnými hosty jednak servisní záležitosti, jednak rozvojové záležitosti.

2. Komunální záležitosti

2.1 Veřejná zeleň

Přítomný vedoucí odboru MAJ vyjádřil omluvu nad vzniklou situací při  neohlášené likvidaci 
z našeho pohledu zdravé lípy a zároveň nad zničením na ní umístěné vánoční výzdoby –
světelných řetězů.

Přítomný ředitel TSMPr přislíbil nápravu věci a realizaci vánočního osvětlení na jiných 
objektech.

2.2 Železniční koridor

Investorem a projektantem byla prezentována studie výstavby koridoru,  tato nová varianta 
konečně plní podmínky usnesení místního výboru, kdy v kompromisním řešení požaduje 
silniční křížení železniční tratě na obou koncích zastavěné části Dluhonic pomocí silničních 
nadjezdů a v místech rušených přejezdů budou realizovány lávky pro pěší a cyklisty.

Detailní řešení nově budovaných objektů a vozovek bude, doufejme, předloženo následně 
k odsouhlasení

2.3 Investiční výstavba



Bylo vydáno stavební povolení a vypsána soutěž na realizaci odkanalizování kulturního 
domu

Dále byla investorem zadána studie na realizaci náhradní výstavby za stávající sportoviště, 
nové budou dle našich požadavků dvě, a to sportoviště v lokalitě Na trávníčku dle územního 
plánu, druhé – dětské hřiště pod točnou na Loučkách

Bod 3 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost
Termín 
Plnění

1/15/2016
-

Předseda

Bod 4 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění

1/15/2016 -

2/15/2016 -

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k Zastupitestvu

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost
Termín 
Plnění

1/15/2016 Předseda

Bod 6 Závěr

Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví

Příští schůze proběhne dne 10.5. v 17:00 v zasedačce KD 1. patro

Místní výbor Dluhonice

Ing. Pavel Ježík, předseda


