Zápis OsV č.: 4 /20
OsV:
Datum :
Přítomni:

Malín
2.4.2020 19 hodin
Denisa Kleinová (předsedkyně), Simona Zvolánková, Ing. Karel Kašpar,
Michal Vepřek

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM, ZM:
Příští jednání:

Mgr. Anna Vojáčková
ve čtvrtek 7.5.2020, pomocí online nástroje

1) Program jednání včetně krátkého komentáře :

1)
2)
3)
4)
5)

Podněty a žádosti pro technické oddělení MÚ v Kutné Hoře
Navrácení meziměstských autobusových linek Kutná Hora – Čáslav a zpět přes Malín
Městský rozhlas
Poděkování aktivním občanům za dobrovolnou činnost v době nouzového stavu
Závěrečné informace

1. Podněty a žádosti pro technické oddělení MÚ v Kutné Hoře
a) Realizace přechodu pro chodce na Novodvorské ulici.
Osadní výbor Malín (dále jen OsV) žádá o informace, v jakém stavu je slíbená realizace přechodu pro
chodce na ulici Novodvorské, která je silnici I. třídy a slouží pro tranzitní kamionovou dopravu.
Upozorňuje, že díky některým nevyhovujícím spojům MAD, školáci chodí pěšky a přecházejí
nechráněnou silnici. Jedním z důvodů je i probíhající a plánovaná výstavba rodinných domů, čímž se
zvýší počet obyvatel a především mladých rodin s dětmi.
b) Žádost o instalaci herních prvků.
Členové OsV žádájí o umístění dětských prvků do prostor k malínské sokolovně. Zvýší se zájem rodičů
s dětmi o tuto lokalitu a dojde k využití městkých pozemků pro občany Malína.
c) Podnět od občanů - demontované herní prvky.
OsV žádá za jakým účelem a na jak dlouho byly demontovány herní prvky na dětském hřišti v ulici Na
Plácku.
d) Podnět od občanů - koš na psí exkrementy do ulice K Malínskému mostu.
Občané, kteří venčí psi v ulici k Malínskému mostu postrádají koše na psí exrementy. OsV žádá o
umístění koše do ulice K Malínskému mostu.
2. Navrácení meziměstských autobusových linek Kutná Hora – Čáslav a zpět přes Malín
Na minulém jednání členové OsV s občany obdrželi informaci od pana starosty, o plánované opravě
mostu v obci Církvice, díky níž by mohlo dojít k navrácení linek na trasu přes Malín, původní a
dlouholeté trasy před omezením dopravy přes nadjezd. Osadní výbor žádá o vyjádření odbor dopravy
v Kutné Hoře. Malínskými občany byly tyto linky využívané, jak pro studenty středních škol v Čáslavi,
tak pro občany cestující do Kutné Hory. OsV zdrůrazňuje, že některé spoje MAD nespňují potřeby
školáků a seniorů Malína (spoje na sebe nenavazují).

3. Městský rozhlas
Občané upozornili na to, že nebylo slyšet hlášení městského rozhlasu, týkající se nařízení o CORONA
viru. Protože městský rozhlas je oficiální cestou pro informování obyvatel ve vyjímečných případech,
osadní výbor žádá o revizi a odstranní závad.
4. Poděkování aktivním občanům za dobrovolnou činnost v době nouzového stavu
OsV děkuje Vojtěchu Mejstříkovi za pomoc malínským seniorům se zajištěním potravin, venčením psů
a s roznosem informačních letáků z MÚ v Kutné Hoře. Dále děkuje Štěpánce Puchýřové za darované
roušky, které byly k dispozici pro seniory v malínském obchodě a Kateřině Tvrdíkové Kárové s
nabídkou pomoci pro školáky s doučováním a pro seniory s venčením psů.
5. Závěrečné informace
Dnešní jednání proběhlo z důvodu vyhlášeného vyjímečného stavu on line meetingem přes FB
Messenger. Pokud nebude zrušen nouzový stav, další jednání proběhne stejným způsobem.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM :
1) OsV žádá o informace o současném stavu žádosti na instalaci přechodu pro chodce na ulici
Novodvorská.

Zapsal: Kleinová D.
Ověřili přítomní členové: Zvolánková S., Ing. Kašpar K., Vepřek M.

