Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VII – Úřad MO Pardubice VI

Zápis z 55. schůze Rady MO Pardubice VII (dále jen R MO), která se konala
dne 28. 2. 2018
Pozn.: v zápisu nejsou uváděny akademické tituly.

Přítomni: V. Čapek, J. Rejda, R. Kalášek
Omluveni: J. Tomšů, J. Kolář

Za ÚMO: M. Kroutilová

I
Jmenování ověřitele zápisu z 55. schůze R MO, jmenování zapisovatele
Zápis z 54. R MO byl ověřen bez doplnění a změn. Ověřitelem zápisu 55. jednání R MO byl jmenován J.
Rejda. Zapisovatelkou byla jmenována V. Žabenská.

II
Zpráva starosty, místostarosty a tajemníka úřadu
- reakce občanů na změny MHD provedené Dopravním podnikem města Pardubice
- zamítnutí projektové dokumentace osvětlení přechodu Generála Svobody po vyjádření Policie ČR
- jednání Komise pro pozemky a reklamu
- oprava ulice Hradecká – objížďky po území MO Pardubice VII
- DpmP – zatrolejování – dva kontrolní dny, uplatněny připomínky městského obvodu
- požadavek na prodloužení protihlukových opatření v Doubravicích předán k územnímu řízení na SÚ
MmP
- účast na dopravní komisi rady města
- jednání s firmou Jarý s.r.o. – spolupráce
- podnět na odbor dopravy MmP – neinstalovat vodorovné DZ žlutá čára ulice Semtínská (z důvodů
zachování možnosti parkování)
- návštěva jubilantky – 97. let Ohrazenice
- lávka Ohrazenice – Doubravice – bezdomovci – Městská policie + úklid
- územní řízení SŽDC – přejezdy, protikluk, zastávky, podchody, cesta Rosice

Usnesení č.: 683/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII bere zprávu starosty na vědomí.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

III
Vlastní program
1. Návrh první změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018
2. Návrh vyhodnocení činnosti výborů ZMO za rok 2017 – konzultativní zpráva
3. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2017 a projednání plánu činnosti JSDH na
rok 2018 včetně harmonogramu výplaty darů pro členy JSDH
4. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO a další plán jejich rozvoje a údržby
5. Vyhodnocení údržby dřevin za rok 2017 a plán výsadby na rok 2018
6. Odpisový plán majetku MO Pardubice VII na rok 2018
7. Informativní zpráva - plnění usnesení ZMO Pardubice VII č. 150/18-12/2017, bod 4
8. Návrh darů členům Komisí Rady MO Pardubice VII za II. pololetí 2017
9. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská“
10. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Výstavba chodníku v ulici Salavcova, Pardubice –
Rosice nad Labem“
11. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Otevřené ohniště se zastřešením Rosice“ (na stůl)
12. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
chodníku v ul. Salavcova“
13. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v ul. Salavcova“
14. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
chodníku v ul. Salavcova“
15. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
chodníku v ul. Chelčického“
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16. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v ul. Chelčického“
17. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
chodníku v ul. Chelčického“
18. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace
veřejného prostranství finské domky“
19. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Revitalizace veřejného prostranství finské
domky“
20. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace
veřejného prostranství finské domky“
21. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Technický dozor
stavebníka na vybrané akce v roce 2018 na území obvodu Pardubice VII“
22. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Technický dozor stavebníka na vybrané akce
v roce 2018 na území obvodu Pardubice VII“
23. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Technický dozor
stavebníka na vybrané akce v roce 2018 na území obvodu Pardubice VII“

Usnesení č.: 684/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje vlastní program jednání, vypouští body č. 21, 22 a 23
a doplňuje o body R/1 – Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené
kontroly, R/2 – Dary k životnímu jubileu občanům MO Pardubice VII, R/3 – Informace o
akcích organizovaných MO Pardubice VII a schválených věcných darů pro účastníky
akcí, R/4 – Výzva zastupitelům obcí a měst ČR a R/5 – Žádost Krajské knihovny
Pardubice o sdružování finančních prostředku na nákup knihovního fondu v rámci
regionálních funkcí.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

1. Návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2018
Zpracovala R. Hančová, ved. EO a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 685/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII souhlasí s návrhem 1. změny rozpočtu Městského obvodu
Pardubice VII pro rok 2018 podle tabulkové části předložené zprávy a ukládá předložit
ho na nejbližším jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII ke schválení.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

2. Vyhodnocení činnosti Výborů ZMO Pardubice VII v roce 2017
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 686/55-2/2018
Rada Městského obvodu Pardubice zprávu projednala a doporučuje její předložení na
jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

3. Vyhodnocení činnosti JSDH MO Pardubice VII v roce 2017 a projednání plánu činnosti JSDH
na rok 2018 včetně návrhu harmonogramu výplaty darů pro členy JSDH v roce 2018
Zpracovala M. Kroutilová, tajemnice ÚMO a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 687/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje plán činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018 a bere na vědomí návrh harmonogramu
výplaty daru členům JSDH na rok 2018 a vyhodnocení činnosti JSDH v roce 2017.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

4. Stav dětských hřišť a sportovišť v rámci MO a další plán jejich rozvoje a údržby
Zpracovala P. Havránková, ref. dopravy ŽPOD a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 688/55-2/2018
Rozprava:
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R. Kalášek – dotaz na opravu povrchu hřiště na Ohrádce v Ohrazenicích – odp. V. Čapek – nutná oprava
povrchu a podloží.
J. Rejda – navrhuji zvážit možnost kontroly dětských hřišť bezpečnostní agenturou.

Rada MO Pardubice VII předloženou zprávu schvaluje.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

5. Vyhodnocení údržby dřevin na rok 2017 a plán výsadby na rok 2018
Zpracoval a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.
Rozprava:
V. Čapek – navrhuji vyměnit druh dřeviny jeřáb ptačí za jeřáb jedlý.

Usnesení č.: 689/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII zprávu projednala s doplněním dle rozpravy a schvaluje
vyhodnocení údržby dřevin za rok 2017 a plán výsadby na rok 2018.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

6. Návrh odpisového plánu majetku Městského obvodu Pardubice VII na rok 2018
Zpracovala E. Zemková, prac. KÚ a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 690/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje odpisový plán na rok 2018.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

7. Informativní zpráva – plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice VII č. 150/18-12/2017, bod 4
Zpracovala z podkladů vedoucích odborů ÚMO a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 691/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII předloženou informativní zprávu projednala a doporučuje ji
k předložení na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

8. Návrh darů členům komisí Rady MO Pardubice VII za II. pololetí 2017
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 692/55-2/2018
Rada Městského obvodu Pardubice VII schvaluje výši darů pro členy komisí Rady
Městského obvodu Pardubice VII za II. pololetí 2017 dle tabulkové části zprávy.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

9. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ul. Bohdanečská
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 693/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázku: Rekonstrukce
chodníku v ul. Bohdanečská firmu: Služby města Pardubic a.s.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

10. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Výstavba chodníku v ulici Salavcova, Pardubice –
Rosice nad Labem
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 694/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: Výstavba chodníku
v ulici Salavcova, Pardubice – Rosice nad Labem firmu: MIROS MAJETKOVÁ a.s.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

11. Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Otevřené ohniště se zastřešením Rosice
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Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 695/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky: Otevřené ohniště
se zastřešením Rosice firmu: Jan Líbal, Martínkovice.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

12. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce
chodníku v ulici Salavcova
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 696/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Salavcova.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

13. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Salavcova
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 697/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Salavcova.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

14. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce
chodníku v ulici Salavcova
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 698/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Salavcova.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

15. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce
chodníku v ulici Chelčického
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 699/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Chelčického.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

16. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Chelčického
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 700/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Chelčického.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

17. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce
chodníku v ulici Chelčického
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 701/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Chelčického.
-

pro: 3
proti: 0
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-

zdrž.: 0

18. Návrh dodavatelů pro obeslání výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Revitalizace
veřejného prostranství finské domky
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.
Rozprava:
V. Čapek – navrhuji doplnit dodavatele pro obeslání výzvy o firmu TIMRA s.r.o.

Usnesení č.: 702/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh dodavatelů s doplněním o firmu TIMRA s.r.o.
pro obeslání výzvy na veřejnou zakázku: Revitalizace veřejného prostranství finské
domky.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

19. Návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Revitalizace veřejného prostranství finské
domky
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 703/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku: Revitalizace veřejného prostranství finské domky.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

20. Návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Revitalizace
veřejného prostranství finské domky
Zpracoval M. Hladík, odd. investic a předkládá T. Vencl, ved. ŽPOD.

Usnesení č.: 704/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII schvaluje návrh členů komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku: Revitalizace veřejného prostranství finské domky.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

R/1 Zápis Kontrolního výboru ZMO Pardubice VII z provedené kontroly
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 705/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII doporučuje předložit zprávu na 19. jednání Zastupitelstva MO
Pardubice VII.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

R/2 Dary k životnímu jubileu občanům MO Pardubice VII
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 706/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII v souladu s důvodovou zprávou schvaluje obsah a výši daru
v hodnotě 500Kč k životnímu jubileu občanům.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

R/3 Informace o akcích organizovaných MO Pardubice VII a schválení věcných darů pro účastníky
akcí
Zpracovala V. Žabenská, prac. KÚ a předkládá M. Kroutilová, tajemnice ÚMO.

Usnesení č.: 707/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII bere na vědomí zprávu o akcích organizovaných MO
Pardubice VII a schvaluje poskytnutí věcných darů v souladu s důvodovou zprávou.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

R/4 Výzva zastupitelům obcí a měst ČR
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Předkládá V. Čapek, starosta MO.

Usnesení č.: 708/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII doporučuje zprávu projednat na jednání Zastupitelstva MO
Pardubice VII.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

R/5 Žádost Krajské knihovny Pardubice o sdružování finančních prostředku na nákup knihovního
fondu v rámci regionálních funkcí.
Překládá a komentářem doplnil V. Čapek, starosta MO. MO financuje z vlastního rozpočtu 3 knihovny.

Usnesení č.: 709/55-2/2018
Rada MO vyjadřuje nesouhlas s finančním zapojením do projektu krajské knihovny.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

Pozemky:

Usnesení č.: 710/55-2/2018
Rada MO Pardubice VII projednala předložené žádosti o nemovitosti (pozemky) a
rozhodla následovně:
1/ společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené
předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002, žádá o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3735, v k.ú. Pardubice, p.p.č. 627/1, p.p.č. 249/8,
vše v k.ú. Rosice nad Labem, za účelem uložení nového vodovodního řadu v rámci akce „Pardubice, ul.
Jiřího Potůčka - vodovod“. Rada MO Pardubice VII nemá námitek.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

2/ Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
Hradec Králové a statutární město Pardubice, zast. OMI po vzájemné dohodě navrhují směnu pozemků:
-pozemků označených jako st. p. č. 10794 o výměře 152 m2, st. p. č. 10795 o výměře 22 m2, st. p. č.
10810 o výměře 22 m2, st. p. č. 10811 o výměře 55 m2, st. p. č. 10837 o výměře 41 m2, st. p. č. 10841 o
výměře 4 m2, st. p. č. 10844 o výměře 51 m2, st. p. č. 10848 o výměře 30 m2, st. p. č. 10849 o výměře
1.894 m2, st. p. č. 10951 o výměře 124 m2, st. p. č. 10952 o výměře 7 m2, p. p. č. 103/18 o výměře 2.703
m2, p. p. č. 672/25 o výměře 653 m2, p. p. č. 1660/6 o výměře 3.182 m2, p. p. č. 1660/7 o výměře 323 m2,
p. p. č. 2774/33 o výměře 586 m2, p. p. č. 2774/56 o výměře 2 m2, p. p. č. 2774/62 o výměře 63 m2, p. p.
č. 2774/63 o výměře 2.371 m2, p. p. č. 2783/78 o výměře 1.687 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id.
5/12 vzhledem k celku na pozemku označeném jako st. p. č. 10805 o výměře 417 m2, vše v k. ú.
Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice za pozemky označené jako st. p. č. 10620/1 o
výměře 466 m2, st. p. č. 10634/2 o výměře 63 m2, st. p. č. 10634/3 o výměře 308 m2, st. p. č. 10634/5 o
výměře 198 m2, st. p. č. 10634/7 o výměře 24 m2, st. p. č. 10650/1 o výměře 1.864 m2, st. p. č. 10650/4 o
výměře 535 m2, p. p. č. 331/9 o výměře 217 m2, p. p. č. 331/10 o výměře 164 m2, p. p. č. 331/16 o výměře
194 m2, p. p. č. 331/21 o výměře 29 m2, p. p. č. 341/7 o výměře 363 m2, p. p. č. 1619/4 o výměře 21 m2,
p. p. č. 1660/5 o výměře 29 m2, p. p. č. 1682/11 o výměře 314 m2, p. p. č. 1728/10 o výměře 143 m2, p. p.
č. 1728/12 o výměře 34 m2, p. p. č. 1728/13 o výměře 181 m2, p. p. č. 3647/2 o výměře 1.139 m2, p. p. č.
3647/27 o výměře 1.003 m2, p. p. č. 3647/28 o výměře 647 m2, spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/12
vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 341/6 o výměře 2.231 m2, spoluvlastnického
podílu ve výši id. 3/4 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 3647/60 o výměře 21 m2, vše
v k. ú. Pardubice, pozemku označeného jako p. p. č. 466/31 o výměře 88 m2 v k. ú. Mnětice, pozemků
označených jako p. p. č. 614/37 o výměře 765 m2 a p. p. č. 634/1 o výměře 4.052 m2, vše v k. ú. Rosice
nad Labem, pozemku označeného jako p. p. č. 251/5 o výměře 155 m2 v k. ú. Svítkov, ve vlastnictví
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70 89 00 05,
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, se vzájemným závazkem. Rada MO
Pardubice VII nemá námitek.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

3/ společnost Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, nabízí
bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 134/1 o výměře cca 893 m2 v k.ú. Ohrazenice
včetně technické infrastruktury „dílčí části“ projektu Obytný soubor Ohrazenice (komunikací, chodníků,
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cyklostezek) do vlastnictví statutárního města Pardubice, po kolaudaci. Rada MO Pardubice VII nemá
námitek.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

4/ ***, žádá o prodej pozemku označeného jako p.p.č. 520 o výměře 22 m2 v k.ú. Ohrazenice. Rada MO
Pardubice VII nemá námitek.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

5/ ***, žádá o prodej pozemků označených jako p.p.č. 517 o výměře 20 m2, p.p.č. 520 o výměře 22 m2 a
části p.p.č. 150/5 o výměře cca 24 m2, vše v k.ú. Ohrazenice. Rada MO Pardubice VII vyjadřuje
souhlas pouze s prodejem pozemku p.p.č. 517 o výměře 20m2.
-

pro: 3
proti: 0
zdrž.: 0

Diskuse:
V. Čapek – tlumočil informace od člena RMO J. Koláře – propadající se chodník od Globusu do ul.
Doubravická.
V. Čapek – informoval o dopisu od občana – protest ke změnám linek MHD.
V. Čapek – výluka České dráhy – dne 8.3.2018 od 7:25 do 12:30 hodin
R. Kalášek – informace o místě pro přecházení na I/36 u Doubravic – vyjádření Krajského úřadu do
Zpravodaje. Požaduje vodorovné dopravní značení v tomto místě.
R. Kalášek – požaduji koš na psí exkrementy do oblasti Doubravické domy.
R. Kalášek – nepořádek pod lávkou Doubravice – Ohrazenice – doporučuji zamezení vstupu.
R. Kalášek – požaduji opravu lesní cesty směr Semtín.
J. Rejda – kontaktoval jsem pana Stránského o parkování aut na zeleni – situaci budu i nadále sledovat.
Obdobná situace je u Pneu Vraník.
J. Rejda – při rekonstrukci protihlukové stěny na Krétě požaduji zúžení jejich základů (připomínky
občanů)
Jednání ukončeno v 17:20 hod. Zapsala V. Žabenská
Ověřitel zápisu: ……………………...

Starosta MO: ………………………..
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