Osadní výbor – Malín
Zápis ze zasedání
Schůzka Osadního výboru Malín se konala:
Sokolovna Malín, U Beránky 378, 28401 Kutná Hora

dne: 7. 6. 2018

Účastníci:
Předseda:
Členové:

Kleinová Denisa
Mgr. Vojáčková Anna
Zvolánková Simona
Vepřek Michal

Hosté: Vokounová I.
Koutová M.
Martínková D.
Kraus Josef

Zástupci města: neúčastnili se

Program jednání
1. Úvod, organizační informace OsV v Malíně
2. Informace pro občany
3. Dotazy, náměty a žádosti občanů

Průběh jednání
1. Organizační informace OsV v Malíně
- OsV v Malíně stále není v plném počtu
- Zápis je potřeba zveřejňovat včas a na všech místech k tomu dostupných (vývěsky i
internetové stránky)
2. Informace pro občany
a. Schody k prodejně potravin
- dle informace z města nebudou schody k prodejně potravin realizovány
- možnost použití současného rekonstruovaného chodníku v ulici Mincovní
- od kontejnerového stání směrem k prodejně bude vybudováno nové zábradlí
k zamezení pádu ze svahu
b. Bezpečnostní hrozba na cestě zahrádkami do obce Nové Dvory
- OsV NEDOPORUČUJE osamělým jedincům a v nočních hodinách používat cestu
zahrádkami do obce Nové Dvory
- v případě konfliktu je potřeba volat Policii ČR. Pozemek se nachází v katastru obce
Nové Dvory a Městská policie KH nemá v tomto místě žádné pravomoci
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3. Dotazy, náměty a žádosti občanů
a. Autobusová obslužnost z Malína po vybudování nového nadjezdu (OSV nedostal informace
od zástupců města)
- žádost o zahájení jednání o vyřešení autobusové obslužnosti z Malína po vybudování
nového nadjezdu. Speciálně školní autobusy na vyučování do ZŠ J. Palacha, ZŠ
Masarykova a ZŠ Žižkov – časy začátků vyučování jsou v těchto školách rozdílné
- informace v předstihu o plánovaném jízdním řádu k seznámení s občany Malína
- OSV zaslal urgentní žádost na zařazení bodu do jednání zastupitelstva města
b. Žádost o informace o plánované uzavírce a opravě silnice (OSV nedostal informace od
zástupců města)
- žádáme o zjištění informací o plánované uzavírce a opravě silnice mezi benzinovou
stanicí Shell a skalkou (odbočka Hlízov) od vlastníka komunikace (ŘSD)
- uzavírka je z dostupných zdrojů plánována ihned po otevření nadjezdu v Malíně
c. Oprava podpěrné zdi areálu bývalé školy (OSV nedostal informace od zástupců města)
- žádost o opravu zdi areálu bývalé školy z ulice Slévárenská
- zeď je poničena a kameny padající/vyvalující se mohou dostat na komunikaci, kde
ohrožují bezpečnost silničního provozu (viz přiložená fotka)
d. Revize kanálů a kanalizační sítě
- žádost o revizi kanálů a kanalizační sítě v katastru Malína. Některé jsou poničené a
jiné propadlé nebo jinak nebezpečné
- opravu případně zahrnout do finančního plánu na další období
e. Zastávka autobusů v Malíně
- žádost o informaci jak je zajištěn úklid autobusové zastávky na hlavní ulici v Malíně
(v minulosti řešeno formou odměny pro občana Malína který měl toto na starost)

Závěrečné informace
- Máte-li zájem se podílet na dění v části obce Malín, Osadní výbor hledá k doplnění
stavu ještě jednoho člena. Přihlášku na email osv@malin-kh.cz nebo osobně na
zasedání výboru.
- Všechny náměty a připomínky jsou vítány.

Všichni občané části Malín jsou srdečně zváni na další zasedání dne 4. 7. 2018.

Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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