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Zápis z 35. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: 
Čtvrtek 7. 6. 2018, v 16.00 hod., zasedací místnost Smetanova 

(průjezd) 

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 13. 9. 2018, v 16.00 hod., zasedací místnost Smetanova 

(průjezd) 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

omluven František Bureš MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Jolana Čechová MČ Kozlovice 

omluven Pavel Ježík MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Bohumír Střelec MČ Čekyně 

 Petr Laga MČ Henčlov 

omluven Libor Slováček MČ Lýsky 

omluven Josef Venský MČ Popovice 

 Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: F. Bureš 

Hosté: P. Košutek, A. Salaba 

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

Celkem členů výboru: 13  

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Umístění radarů v místních částech  

4. Různé, podněty, náměty 

5. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

Předseda jednání zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 8 členů s právem hlasovat, F. 

Bureš, J. Venský, L. Slováček a P. Ježík jsou omluveni. Přivítal hosty -  P. Košutka, A. 

Salabu. 

 

Výbor je usnášeníschopný.   

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda oznámil program jednání, tak jak je uveden na pozvánce a vyzval přítomné 

k vyjádření připomínek. Vzhledem k tomu, že k navrhovanému programu nebylo připomínek, 

nechal hlasovat. 

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

 

Hlasování Pro 8 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 

 

Přišla L. Landsmannová, přítomno 9 členů 

 

3. Umístění radarů v místních částech  

Předseda zahájil tento bod programu a uvedl, že zastupitelstvo schválilo finanční prostředky 

na realizaci záměru měření místnosti v obci Lýsky, Kozlovice a Lověšice. A. Salaba je 

přítomen, aby informoval, kde a kdy budou instalovány a jak se bude měřit. 

A. Salaba sdělil, že zjišťovali, jak radarové měření funguje v jiných městech. Uvedl, že je 

komplikované nalézt místa, na kterých měřit, aby nemohlo dojít k zpochybnění měření a 

zároveň to bylo technicky řešitelné. Uvedl konkrétní informace o umístění radarů v místních 

částech, o spuštění zkušebního a „ostrého“ provozu, o technických a ekonomických 

záležitostech. Diskuse k problematice.   

 

 

4. Různé, podněty, náměty 

 Chybějící zápisy ze schůzí výborů – doplnit a doručit na magistrát chybějící zápisy 

elektronicky i v papírové podobě s podpisy, prezenční listiny. Některé výbory mají se 

zápisy velké problémy. 

 Henčlov: předseda sdělil, že někteří občané si stěžují, že místní rozhlas není slyšet ve 

všech ulicích. P. Laga uvedl, že to již řešil, přijeli tam správci a zjistili, že slyšet to je 

po celé obci. 

 P. Laga: je zklamán, byl krácen na dotacích s tím, že bude řešen chodník při opravě 

ulice – ale dělá se jen po jedné straně Martinské ulice.  

 P. Laga: silniční radar nefunguje, jakmile zhasne veřejné osvětlení. Byl by rád za 

nápravu.  

 D. Svobodová: v Lověšicích celá řada problémů – železniční trať, podjezd, 

parkování…  

 D. Svobodová: problémy v parku, má obavu, že tam spadnou dva stromy, tuto 

informaci včetně fotografií zaslali paní Doupalové, zatím bez odezvy. Stromy jsou dle 

jejího názoru v havarijním stavu.  
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 K. Šromota: v Penčicích by potřebovali opravit autobusovou zastávku. B. Střelec 

uvedl, že se již opravuje. 

 R. Lepič: vyjádřil se k opravám účelových komunikací v kontextu možnosti využít 

218 tis. Kč na realizaci. Dále otevřel otázku, zda je nutné vybírat při pronájmu 

úřadovny vybírat jistinu, je to velmi administrativně náročné. Z diskuse vyplynul 

návrh zrušit tuto část předpisu pro administrativní náročnost. 

 L. Landsmannová: potřebovali by opravit autobusovou zastávku, naboural do ní 

autobus. A. Salaba odpověděl, že již je dohodnuto, že TSMPr provedou nacenění 

opravy a bude realizováno přes pojistku. 

 L. Landsmannová: zátarasy na mostku je třeba označit, jsou šedé, velmi špatně 

viditelné - např. odrazky, kontrastní nátěr…  

 L. Landsmannová: dotaz, zda po naplnění velkoobjemových kontejnerů mohou 

zavolat a nechat ho odvézt, aby okolo nevznikal nepořádek. B. Střelec uvedl, že ano, 

ale již jej nedovezou zpět. Zdůraznil, že je třeba využívat sběrné dvory 

 J. Čechová: dotaz, v jakém stavu jsou chodníky v ulici na Zábraní. A. Salaba zjistí a 

poskytne informaci.  

 J. Čechová: v Kozlovicích, tam, kde je točna, není to dodělané, práší se tam… A. 

Salaba a předseda se shodli, že nemohou počítat s penězi na realizaci. A. Salaba uvedl, 

že je schopen zajistit výfrezky. 

 B. Střelec: čekají na rozhodnutí o dotaci na kanalizaci v Čekyni. Informoval o činnosti 

technických služeb (organizace svozu, postřik rondapem, redukce sečení, zalévání, 

ořezy živých plotů, opravy cest…). Uvedl, že ve 3 místních částech budou realizovat 

sekání trávy soukromou firmou. Dále zmínil, že chtěli udělat v Čekyni studii na náves 

a nebylo to z finančních důvodů možné, jinde se dělají studie na parkování. A. Salaba 

upřesnil, že při realizaci investičních akcí je nutné - mimo jiné i s ohledem na velké 

množství účastníků řízení – zpracovat studie.  

  

5. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 


