Zápis OsV č.:
02/2022
OsV:
Datum:
Přítomni:

Malín
14. 2. 2022
Mgr. Anna Vojáčková, Ing. Karel Kašpar, Michal Vepřek,
Pavel Vrba, Ondřej Ševčík, Helena Zimová

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

Simona Zvolánková, Milan Kořínek
Ing. Josef Viktora, Josef Kraus
14. března 2022 od 19:00

1) Program jednání, včetně krátkého komentáře
Program jednání:
1) Reakce TO, odboru správy majetku na podněty OsV
2) Svátek jara ve městě
3) Různé podněty občanů a dotazy členů OsV
4) Závěr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Reakce TO
•
•

•
•

•

Vánoční stroma Na Hyvli - Zásuvka pro připojení vánočního osvětlení (LED řetězy) bude
objednána u TS, realizace bude v letním období, kdy se nevyskytuje tolik poruch
veřejného osvětlení.
Psí loučka - Dne 2. 2. 2022 proběhla koordinační schůzka mezi správcem veřejné zeleně
a paní Vojáčkovou, Zvolánkovou. Byl sdělen postup, proběhne nacenění oplocení,
laviček, provozního řádu, agility překážek. Následně bude zasláno na poradu vedení
města ke schválení, vyčlenění finančních prostředků.
Oprava povrchu v ulici Za Biřictvím byla v prosinci 2021 započata, vlivem špatných
klimatických podmínek byla však přerušena. V jarních měsících, až to počasí dovolí,
budou práce na zpevnění povrchu pokračovat.
Výjezd ze zastávky - Okolní terén bude pomoci živičné směsi upraven tak, aby došlo k
vyrovnání nivelety komunikace i ke zpevnění celého okolního prostoru. Tím bude
umožněn bezpečný pojezd vozidel včetně autobusů. Termín uvedené úpravy bude
zvolen hned, jak to klimatické podmínky umožní.
Označení autobus. zastávky - Reakce p. Fedoroviče – koordinátora VHD: Nejmenší
vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich
nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u
pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00
m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice)
nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m. Označník zastávky je běžně instalován k okraji
chodníku u vozovky (podélný typ). Pouze v případě, že by znemožnil či znesnadnil volný
průchod o šířce min. 0,90 m, je instalován příčný typ na druhou stranu chodníku (viz
směr Nové Dvory). Pakliže by byl označník ve směru centrum umístěn dále od vozovky,
mohl by být dle vyhlášky instalován max. 2,00 metru od okraje chodníku, nikoli až k
plotu. Za ním by vznikl nevyužitelný prostor, kde by se mohl hromadit odpad, listí a úklid

by byl výrazně ztížen. V případě tohoto umístění by označník byl také hůře viditelný z
větší dálky (jak pro řidiče, tak pro cestující) z důvodu okolní zástavby, zeleně a
nadstandardní vzdálenosti od vozovky. Dohledová vzdálenost označníku zastávky by
naopak měla být ideálně stovky metrů. Zvolený podélný typ a jeho umístění je v souladu
s praxí a zachovává dostatečnou volnou plochu na chodníku kolem označníku.

2) Svátek jara ve městě aneb sousedské setkání na Květnou neděli
Členové OsV odsouhlasili účast na akci pořádanou osadními výbory, která by měla
proběhnout v neděli 10. 4.
3) Podněty občanů
4) Závěr

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM:
1) Žádáme o předání informací ze zápisu našeho OsV zastupitelstvu a o stanovisko
zastupitelstva k němu.
Zapsala: Vojáčková Anna
Ověřil: Kašpar Karel

