
Zápis z 21. jednání Místního výboru místní části Henčlov ze dne 8.4.2021 
  

Místo konání: Klub důchodců Henčlov 

Přítomni: Předseda – Petr Laga 

 Roman Šrom 

 Naděžda Valachová 

 Martin Jemelka 

 Aleš Vohnický 

Omluveni:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Žádost o umístění SDZ  B 13 v ul. Zakladatelů a ul. Hliník 

3. Oprava MK do Vymyslova + převod pozemků 

4. Různé 

5. Úkoly pro členy místního výboru 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

8. Závěr  

 
Stručný zápis z jednání 
 
Bod 1  Úvod 
Předseda p. Petr Laga přivítal hosty a členy MV  
 
Bod 2  ČEZ – ukládání kabelu el. vedení do země 
Při akci ČEZ – ukládání kabelu el. vedení do země - MV požaduje, aby v místech dotčení 
chodníků bylo po položení kabelu předláždění v celé šíři – ne pouze rýha. 
 
Bod 3  Oprava místní komunikace do Vymyslova 
V zápise č. 18 ze dne 14.1.2021 MV požadoval po MMP upozornit majitele komunikace na 
havarijní stav a nutnou opravu. Do dnešního dne nebylo doručeno vyjádření z MMP, zda tento 
požadavek byl řešen a s jakým výsledkem. 
Dále požadujeme informaci, v jaké fázi je převod pozemků pod touto komunikací – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových vs. MMP. 
 
Bod 4  Různé 

- Bude provedena objednávka na čištění čalounění židlí v Klubu důchodců – úkol trvá 
- Stížnost na LOM Praha ohledně letového provozu virníků – bude řešeno ve spolupráci 

s MMP 
- Výtluky v účelové komunikaci ul. Zakladatelů směr hřbitov budou vyspraveny – p. 

Laga podal info po místním šetření 
- 15.5.2021 proběhne v místní části Henčlov sběr nebezpečného odpadu 
- 15.5.2021 proběhne akce „Uklízíme Česko“ 
- Pomník padlých občanů v 1. světové válce – A. Vohnický zajistí výzdobu 

 
 



Bod 5  Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín plnění 

1/21/2021 Objednávka na čištění čalounění židlí v Klubu 
důchodců               

Z: p. Laga 
T: 30.4.2021 

2/21/2021 Stížnosti na LOM Praha ohledně letového provozu 
virníků 

Z: p. Laga 
T: 31.3.2021 

3/21/2021 Pomník padlých občanů v 1. světové válce – zajistit 
výzdobu 

Z: p. Vohnický 
T: 30.4.2021 

 
 
Bod 6  Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín plnění 

1/21/2021 Urgence - předání požadavku na opravu MK do 
Vymyslova vlastníkovi – Úzsvm + podat info MV. 
Převod těchto pozemků na MMP – podat info MV 

Z:   
T:  

 
 
Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín plnění 

          -                           - Z:  
T:  

 
 
Bod 8  Závěr 
 
P. Laga poděkoval a rozloučil se s přítomnými. 
Příští termín schůze Místního výboru se bude konat 6.5.2021 v 19.00 hod. 
 
Zapsala: N. Valachová, dne 12.4.2021 
Ověřil: P. Laga 
 
Podpis: 
 
Obdrží kancelář primátora 
 


