
Zápis ze 4. jednání místního výboru místní části Henčlov ze dne 20. 6. 2019 
  

Místo konání: Klub důchodců Henčlov 

Přítomni: Předseda – Petr Laga 

 Martin Jemelka 

 Roman Šrom 

 Naděžda Valachová 

 Aleš Vohnický 

Omluveni:  

  

Hosté:  

  

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Odsouhlasení opravy MK ul. Zakladatelů - hřbitov 

3. Odsouhlasení podpory separace domovního odpadu 

4. Projednání žádosti o převod pozemku a zřízení věcného břemene 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy místního výboru 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8.  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

9.  Závěr  

 
 
Bod 1: Úvod 
Předseda Petr Laga přivítal členy MV. 
 
Bod 2: Odsouhlasení opravy MK ul. Zakladatelů – hřbitov 
MV odsouhlasil opravu místní komunikace ul. Zakladatelů  - hřbitov, vč. úhrady opravy 
z rozpočtu MV – cena do 100 000,- Kč. 
 
Bod  3: Odsouhlasení podpory separace domovního odpadu 
MV souhlasí s podporou separace odpadů pro rodinné domy, tzn. že budou každému RD 
přiděleny kontejnery na plast a papír. TsMp zajistí jejich vyvážení. Stávající velkoobjemové 
kontejnery budou zachovány. 
 
Bod 4. Projednání žádosti o převod pozemku a zřízení věcného břemene 
MV projednal žádost , kterou zaslala pí. J. Š., dne 14.6.2019 ohledně projednání: 

1. Ing. O.P. žádá o převod pozemků parc. č. 894 a 887 v k.ú. Henčlov. V současné době 
je na tyto pozemky uzavřena nájemní smlouva mezi StmPr a Ing. J. M. 
Místní výbor nedoporučuje odprodej výše uvedených pozemků.  

2. Žádost o zřízení věcného břemene – plynová přípojka novostavby montážní haly 
v areálu firmy Femont cz na pozemku parc. č. 1320 a 1318/1 v k.ú. Henčlov. 
MV souhlasí se zřízením věcného břemene. 



 
Bod 5. – Různé 

- MV žádá o otevření 1 místnosti  na místním hřbitově pro umístění  úklidových 
prostředků  

Zástupce místní části Vymyslov sepsal požadavky občanů z Vymyslova – viz níže: 
- Převod, případně odkup zbylé části pozemku kolem dětského hřiště do majetku 

města pro vytvoření odpočinkové zóny pro návštěvníky hřiště a seniory (prvotně 

rozšíření plánu pro sečení trávy zbylého pozemku v majetku úřadu pro zastupování 

státu, protože oni tak nečiní a z vysoké trávy se šíří klíšťata po celém hřišti). 

- Semafor na přechod přes hlavní cestu z Henčlova do Výmyslova (v prvotní fázi 

umístit jakékoliv prvky ke zvýšení bezpečnosti pro chodce, např. větší reflexní 

tabule upozorňující na přechod pro chodce, červený brzdný pás před přechodem, 

osvětlit přechod, protože v současnosti přechod používají všichni, kteří přecházejí 

na zastávku autobusu a z toho i mnoho dětí). 

- Zajíždění autobusu do Výmyslova (alespoň některých spojů ráno/odpoledne). 

- Chodník z Henčlova do Výmyslova, protože cesta je velmi úzká a chodci musí jít 

v podstatě v dráze vozů a uhýbat jim a když se vyhýbají dvě auta, chodec musí 

uhnout téměř do pole a zejména nemístní nerespektují omezenou rychlost. 

- Vytvoření sběrného místa pro kontejnery na tříděný odpad (vydláždění, částečné 

oplocení). 

- Převod a oprava místních komunikací. 

- Doplnění veřejného osvětlení. 

- Navýšení počtu velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad jaro/podzim. 

 
Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

   

 
Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

1/4/2019 Žádost otevření 1 místnosti  na místním hřbitově 
pro umístění  úklidových prostředků  

 

2/4/2019 Výmyslov - Převod, případně odkup zbylé části 

pozemku kolem dětského hřiště do majetku města 

pro vytvoření odpočinkové zóny pro návštěvníky 

hřiště a seniory  

 



3/4/2019 Semafor na přechod přes hlavní cestu z Henčlova 

do Výmyslova (v prvotní fázi umístit jakékoliv 

prvky ke zvýšení bezpečnosti pro chodce, např. 

větší reflexní tabule upozorňující na přechod pro 

chodce, červený brzdný pás před přechodem, 

osvětlit přechod, protože v současnosti přechod 

používají všichni, kteří přecházejí na zastávku 

autobusu a z toho i mnoho dětí). 

 

4/4/2019 Zajíždění autobusu do Výmyslova (alespoň 

některých spojů ráno/odpoledne). 

 

5/4/2019 Oprava chodníku z Henčlova do Výmyslova,   

6/4/2019 Výmyslov - vytvoření sběrného místa pro 

kontejnery na tříděný odpad (vydláždění, částečné 

oplocení). 

 

7/4/2019 Výmyslov - převod a oprava pozemních 

komunikací. 

 

8/4/2019 Výmyslov - doplnění veřejného osvětlení  

9/4/2019 Výmyslov - navýšení počtu velkoobjemových 

kontejnerů na domovní odpad jaro/podzim. 

 

 
Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

 - Z:   
T:  

 
 
Bod 9 Závěr 
 
P. Laga poděkoval a rozloučil se s přítomnými. 
Příští termín schůze místního výboru se bude konat 26. srpna 2019 
 
Zapsal: N. Valachová, dne  2.7.2019 
Ověřil:  P. Laga 
 
Podpis: 
 
Obdrží kancelář primátora 


