
Zápis ze 17. jednání Místního výboru místní části Henčlov 

ze dne 2.11.2016 

Místo konání: Hečlov 

Přítomni: Petr Laga – předseda 

 Martin Jemelka 

 Ing. Kateřina Hercogová 

 Naděžda Valachová 

 Aleš Vohnický 

Omluveni:  

  

Hosté:  

 
 
Program jednání:  

1. Oprava ul. Nová – Martinská sloučit opravu komunikace a chodníků  

2. Hodové slavnosti 11.-13.11.2016 

3. Rozsvícení vánočního stromu 

4. Změna termínu oslav 230 let Henčlova 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy MV 

7. Žádosti a podněty směrované k MMP 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání  

Bod 1   
 
MV obdržel informaci, že plánovaná realizace opravy ul. Nová - Martinská bude rozdělena na 
dvě etapy. V příštím roce má proběhnout oprava komunikace a v roce 2018 oprava 
chodníků. Tímto dojde k tomu, že občané, bydlící v těchto ulicích, budou dva roky dotčeni 
stavebním ruchem, prachem a pohybovat se po staveništi.  

MV požaduje, aby oprava ul. Nová – Martinská proběhla kompletně, tj. komunikace vč. 
chodníků, v příštím roce, aby byl snížen na min. míru vliv stavby na občany.   

Bod 2  
Hodové slavnosti v Henčlově, které se konají 11. – 13.11.2016 – MV proplatí nájem za 
Sokolovnu na pořádání těchto slavností 

Bod 3 
Rozsvícení vánočního stromu na 1. adventní neděli. Program byl předběžně dohodnut, 
upřesnění bude na další schůzi MV, která se bude konat 21.11.2016 

 
Bod 4 
Nový termín oslav 230 let Henčlova - předběžný návrh je 10.6.2017. Původní termín 
17.6.2017 je obsazen – v areálu Sokolovny budou probíhat hasičské závody. 

 
Bod 5 
Různé 
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Bod 6 – Úkoly pro členy místního výboru  

 
Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/17/2016  
      - 

Z:  
T:  
 

 
 
Bod 7 - Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
V uvedeném termínu 
(do 30 dnů po 
obdržení zápisu) se 
vyjádří:  
 

1/17/2016 Sloučit opravu ul. Nová – Martinská, 
komunikaci a chodníky do jedné akce, 
s realizací v roce 2017 
 
 

 

 

 
Bod 8 - Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 
 
Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

1/17/2016 Sloučit opravu ul. Nová – Martinská, 
komunikaci a chodníky do jedné akce, 
s realizací v roce 2017 

 

 

 

Bod 9 Závěr 

Zapsala Naděžda Valachová                                                                      Dne: 7.11.2016 

Podpis 

Předseda Petr Laga 

Podpis 

Přílohy: - 

Obdrží: 

- Kancelář primátora 

 

 


