Zápis
ze schůze Osadního výboru Malín, konané dne 3. 11. 2017 v 19:00 v malínské sokolovně
Přítomní: Bc. Jarkuliš M., Davidová E., Mgr. Vojáčková A.
Hosté: místostarosta Ing. K. Viktora, Mgr. L. Krčmářová, pí Kleinová, p. M. Zvolánek
Nepřítomní: Kutil J., Zvolánková S.

Program jednání:
1. Přijetí nových členů
2. Odpovědi z městského úřadu K. Hora
3. Biomonitoring
4. Různé
Ad 1)
Přijetí nových členů bude možné od 1. 1. 2018, informoval Bc. Jarkuliš.
Ad 2)
Lípa v ul. Starokolínská – Lípa v ul. Starokolínská/Slavníkovská je v dobrém zdravotním stavu. Budou
odstraněny výmladky z báze kmene.
Odstavený vrak os. automobilu – Odstavený vrak v této ulici již řeší městská policie, po zjištění min.
potřebných informací o vlastníkovi aj. provede Město Kutná Hora kroky vedoucí k odstranění vraku
z komunikace (proces trvá min. dva měsíce)
Bezdomovci v zahrádkách – V zahrádkářské kolonii nejsou pozemky v majetku Města Kutná Hora, proto i
případné řešení popisovaných problémů je z pohledu Města velmi obtížné, ne-li neřešitelné, např. řešení
odstaveného vozidla na pozemku soukromé osoby, nebo Městyse Nové Dvory apod. skutečně Městu Kutná Hora
nepřísluší.
Přechod pro chodce - Zřízení přechodu pro chodce je v této době součástí přípravných prací na projektu
realizace parkoviště a přístupové komunikace na malínské straně za vlakovým nádražím, min. s tzv. místem pro
přecházení na komunikaci bude v tomto projektu počítáno, k instalaci přechodu pro chodce prozatím nemáme
podklady potřebné k podání žádosti na DI PČR a ŘSD, musíme znát mimo jiné, počty chodců přecházejících
tuto komunikaci a to v současné době prozatím není k dispozici, to lze udělat až po dokončení stavby mostu a
spuštění plného dopravního provozu.

Ad 3)
Pan místostarosta informoval přítomné o třetím biomonitoringu u malínských občanů
v ochranném pásmu – výsledky vzorků momentálně vyhodnocuje hygienická stanice.
Ad 4)
 Odstavený vrak osobního automobilu v ul. U Pomníku.
 OsV opakovaně upozorňuje na bortící se opěrnou zeď u zahrady bývalé ZŠ do ul.
Slévárenská.
 Silvestr v sokolovně – lístky budou v předprodeji od konce listopadu.
 2. 12. Malínské adventní odpoledne
 Příští schůze OsV proběhne 1. 12. 2017 od 19:00 v klubovně osadního výboru.
Zapsala: Mgr. Anna Vojáčková

