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Zahájení: 5. října 2015 od 15,00 hod.  

 
 

Účastníci: 

Radim Šimáně, starosta 

Václav Grűnwald, místostarosta 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí MěÚ 

Václav Janda, vedoucí TČ 

Aleš Konývka, ředitel MP 

 

Eva Ernestová, předsedkyně OV 

 

Dne 5. října 2015 se sešlo vedení města se zástupci osadního výboru místní části Buda k projednání 

aktuálních požadavků občanů zejména týkajících se rozpočtu na rok 2016 a dále ke zhodnocení úkolů 

již dokončených. 

Odbor výstavby a životního prostředí 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

prověřit možnost rychlostního omezení pro 
kamiony směr na Bakov n. J. 

 

zpomalovací semafor nepovolen, 
bezpečností komise řeší jiná 
bezpečnostní opatření (dotace 
Škoda auto) 

průběžná údržba nově vysázených lip - prověřit 
smlouvy, zda je zahrnuta následná péče (přizvat 
Michaelu Laurinovou) 

ANO 
péče v rámci záruky, přesázení 
proběhne na podzim 2015 

prověřit možnost napojení na vodovod Bakov ANO 
prověřeno, lze, VaK na napojení 
pracuje 

na podzim zajistit přistavení kontejneru na 
bioodpad 

ANO bude zajištěn, s OV domluveno 

cesta na hřiště (pozemek v majetku města) - okolní 
pozemek není udržován - prověřit možnosti, příp. 
vyzvat majitele k údržbě 

ANO 
probíhají jednání s majitelem 
pozemku 

pozemek na konci obce směr Kněžmost - prověřit 
stav z hlediska úz. plánování 

ANO 
hluková studie – řeší změna č. 4; 
jedná se o ornou půdu – plocha 
vymezená k zástavbě RD 

nedostatečná kapacita kontejneru na plasty - 
umístit další kontejner nebo častěji vyvážet 

ANO přidán jeden kontejner 
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Správní odbor 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Technická četa 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

zrušit chodník podél parku, zatravnit, dlaždice 
použít na vydláždění prostoru pod kontejnery na 
tříděný odpad 

 
plochu pod kontejnery zhotoví 
externí firma, objednána 

plošné vyrovnání chodníků - jsou propadlé   

udržovat pozemek města 2x ročně (mezi pozemkem 
p. Šťastného a Svobody) 

ANO  

 

Městská policie 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Ostatní 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Informace: 

- složení OV zůstává stejné, 
- park – konzultováno s Komisí ŽP na místním šetření v minulé týdnu, domluvena údržba (pokácení 

některých dřevin a nahrazení novou výsadbou), 
- bude zakoupen materiál na opravu střechy u klubovny na hřišti,  
- v rozpočtu na rok 2016 zahrnuty náklady na péči o zeleň v obci, 
- příspěvek na rok ve výši 10.000,- Kč ještě nevyčerpán, do konce roku počítají s dočerpáním,  
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Další požadavky OV: 

- budova OV – v 1. patře jsou dvě okýnka na půdu – zabezpečit proti otevření zvenku,  
- oprava chodníků do rozpočtu 2016. 

 

Za město:  

Radim Šimáně   ………………………………………………………………. 

Václav Grűnwald   ………………………………………………………………. 

Mgr. Lenka Koucká   ………………………………………………………………. 

Václav Janda   ………………………………………………………………. 

Aleš Konývka   ………………………………………………………………. 

 

Za osadní výbor:  

Eva Ernestová   ………………………………………………………………. 

 


