
2.2.2011  IV. schůzka osadního výboru 

• Projednání schváleného záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Chrudim a k. ú. 

Medlešice za účelem výstavby nízkopodlažních domků pro stávající klienty 

Domova sociálních služeb Slatiňany. 
Osadní výbor se rozhodl získat více informací o této stavbě. Důvodem schůzky je 
informovat Vás o nastávajících změnách v obci ve snaze předejít případným problémům. 
Jednání proběhla na stavebním úřadu v Chrudimi a Krajském úřadu v Pardubicích. 
8.2.2011 se konala schůzka s panem  Petrem Prýmusem ing. A  Ivanem Zárubou ing. na 

odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, odbor projektového řízení 
Krajského úřadu Pardubického kraje. 
Výsledkem jednání je souhlas s odprodejem pozemků za účelem výstavby domků. Odbor 
nyní zpracovává podklady projektové  dokumentace pro výstavbu a úpravu územního 
plánu. 
Další jednání se uskutečnilo s Mgr. Martinou Hurtovou - zástupkyní ředitele Ústavu 
sociálních služeb ve Slatiňanech. Zde jsme se snažili získat informace o lidech, kteří by 
měli bydlet v těchto bytech. 
Cílem těchto schůzek je získání všech jmenovaných odborníků pro veřejné jednání, které 
se uskuteční v místě našeho bydliště, tedy v Medlešicích. 
 
Pozvánka na veřejné jednání 

Dne 2.3.2011 od 18:00 hod. se v prostorách našeho zámku (místnost pro konání 
voleb) uskuteční informativní schůzka ohledně výstavby nízkopodlažních domků pro 
stávající klienty Domova sociálních služeb Slatiňany.  

K jednání jsou pozváni členové Odboru strategického rozvoje kraje a evropských 
fondů Krajského úřadu Pardubického kraje, Petr Prýmus ing. a  Ivan Záruba ing. Osobně 
Vám zodpoví otázky týkající se stavby, dopravní problematiky atd. K rozhovoru je 
pozvána i zástupkyně ředitele Domova sociálních služeb ve Slatiňanech, Mgr. Martina 

Hurtová, která Vás seznámí s vytipovanými klienty, kteří by měli tento objekt užívat. 
 

          Osadní výbor 
 

• Výsledky jednání s Technickými službami Chrudim  
7.2.2011  proběhlo jednání s Zdeňkem Kolářem ing.- ředitelem a jednatelem 
Technických služeb Chrudim. 

� Úklid zastávky a okolí kontejnerů přechází na Technické služby a bude prováděn 
2x měsíčně. Po upozornění do druhého dne od nahlášení. 

� Oprava vývěsních ploch. V horizontu dvou až tří měsíců by mělo dojít k její 
realizaci. Oprava se týká informačních tabulí u obchodu, zastávky a parku. 

� Nové sběrné místo. Uvažujeme o přesunu či doplnění kontejnerů z oblasti před 
parkem blíže k obytné zóně - k nádraží. Důvodem je velká vzdálenost od bytových 
prostor ke sběrnému místu. 

 
 
 
 

� Byla zde řešena i otázka úklidu sněhu, možnost využití místní techniky společnosti  
První zemědělská a.s. Tuněchody (ta může okamžitě reagovat na stav 
komunikací). Tato otázka je v jednání TS Chrudim s Radou města Chrudim a před  
novou zimní sezónou snad dojde k její úpravě. 

 



• Na období března je plánována schůzka s nejvyššími výkonnými představiteli 

města Chrudim. Do prostor našeho zámku bude pozván starosta Chrudimi, 

pan Mgr. Petr Řezníček, a oba místostarostové, pan JUDr. Miroslav Tejkl a 

pan Roman Málek. 
Cílem naší schůzky je prodiskutovat rozpočet naší obce spojený s příjmy a výdaji za roční 
období a možnost řešení nejpalčivějších problémů u nás. 

� opravy chodníků 
� vyřešení dopravní přehlednosti v okolí parku, pomníku (vykácení stromů, 

nainstalování dopravních zrcadel) 
� hasičská zbrojnice + přilehlý domek (parcela č. 138/2) 
� zřízení komunikací (vybudování komunikace směr Blato - (pro rod.domky 

Zavřelových, Šírových atd.), dokončení silnice V Zahrádkách) 
� úprava hřiště, doplnění laviček 
� oprava zámecké zdi, opravy zámku, zámeckých laviček 

 
 


