
Zápis z 23. jednání Místního výboru Henčlov ze dne 15. 5. 2017 

Místo konání: Henčlov 

Přítomni: Petr Laga – předseda 

 Martin Jemelka 

 Aleš Vohnický 

 Naděžda Valachová 

 Ing. Kateřina Herzogová 

Omluveni:  

Hosté:  

 
 
Program jednání:  

1. Oprava výtluků a propadlých míst v MK ve Vymyslově 

2. Prověření funkčnosti kanalizace v ul. Nová 

3. Oprava výtluků a komunikací z penetračního makadamu v Henčlově 

4. Oprava laviček v ul. Sokolů 

5. Pokácení suché břízy na pozemku parc. č. 650/1 k.ú. Henčlov 

6. Pokácení suché hrušky ve Vymyslově, k.ú. Přerov parc. č. 7223 

7. Oprava poškozené skříně elektrorozvaděče v parku naproti MŠ Henčlov 

8. Různé 

9. Úkoly pro členy místního výboru 

10. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

Oprava výtluků a propadlých míst místních komunikací ve Vymyslově – MMP, odbor majetku 
zajistí pro tento účel asfaltový recyklát a MV Henčlov uhradí ze svého rozpočtu náklady 
spojené s rozprostřením a zahutněním. 

Bod 2 

MV byla podána informace, že špatně odtéká kanalizace v ul. Nová od RD č. p. 156 směrem 
k ul. Zakladatelů – požadavek na MMPr, odbor majetku, na prověření její funkčnosti před 
zahájením opravy komunikace ul. Nová – Martinská. 
 
Bod 3 
MV vznáší požadavek na opravu výtluků místních komunikací a opravy komunikací 
z penetračního makadamu, zejména komunikace směrem na hřbitov – upřesnění po 
pochůzce s P. Lagou. 

Bod 4 
Betonové lavičky v ul. Sokolů – je potřeba vyměnit desky – jsou uhnilé a poškozené - 
požadavek na MMPr, odbor majetku. 

Bod 5  

Není pokácená suchá bříza na pozemku parcela č. 650/1 k. ú. Henčlov – již bylo 
požadováno v zápise z loňského roku. 
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Bod 6 

K. ú. Přerov – Vymyslov, na pozemku parcely č. 7223 se nachází suchá hruška – požadavek 
na její vykácení – MMP paní Doupalová. 

 

Bod 7 

Poškozená skříň elektrorozvaděče v parku naproti MŠ Henčlov - požadavek na opravu – 
MMPr, odbor majetku. 

 

Bod 8 

Různé 

Oslavy 230 let Henčlova – organizační záležitosti. 

 
 
Bod 9 – Úkoly pro členy místního výboru 
 
 
Bod 10 - Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Bod 11 - Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

- 
 
Bod 9 Úkoly pro členy místního výboru  

 
Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín plnění  

1/23/2017  
      - 

Z:  
T:  
 

 

 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín plnění  
 

1/23/2017 Zajištění asfaltového recyklátu na opravu 
výtluků a propadlých míst místních komunikací 
ve Vymyslově. 

 

2/23/2017 Prověření funkčnosti kanalizace v ul. Nová od 
RD č. p. 156 směrem k ul. Zakladatelů před 
zahájením opravy komunikace ul. Nová – 
Martinská. 

 

3/23/2017 Oprava výtluků místních komunikací a opravy 
komunikací z penetračního makadamu, 
zejména komunikace směrem na hřbitov – 
upřesnění po pochůzce s P. Lagou. 

 

4/23/2017 Betonové lavičky v ul. Sokolů – vyměnit desky  
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– jsou uhnilé a poškozené. 

5/23/2017 Pokácení suché břízy na pozemku parc. č. 
650/1 k.ú. Henčlov. 

 

6/23/2017 K. ú. Přerov – Vymyslov, pozemek parc.č. 
7223 – vykácení suché hrušky. 

 

7/23/2017 Oprava poškozené skříně elektrorozvaděče 
v parku naproti MŠ Henčlov  

 

 

 

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 
části (předseda R. Pospíšilík) 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín plnění  
 

1/23/2017 -  

 

 

Bod 12 Závěr  

 

Zapsala: Naděžda Valachová                                                                      Dne: 15. 5. 2017 

Podpis 

 

Předseda: Petr Laga 

Podpis 

 

Přílohy: - 

Obdrží: 

- Kancelář primátora 

 

 

 

 

 

 


