1.6.2011
VIII. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
• Technické služby města Chrudim
1. aplikace postřiku chodníků
2. instalace odpadkového koše před mateřskou školku
3. doplnění kontejneru na plast k pomníku (pouze na letní období, hromadění
pet lahví)
4. oprava lampy v parku u mateřské školky
5. oprava střechy zámku - padají eternitové tašky
•

Odbor investic
1. oprava zámecké zdi a schodů na vyhlídku
2. oprava laviček v zámeckém parku a hřišti
3. ukotvení velkých branek na fotbalovém hřišti, aplikace postřiku proti trávě
na povrchu hřiště
4. vyčištění kanalizační vpusti u Vespa (pod domem Coblových), oprava
komunikace (směr Kolářovi) a zbudování parkoviště v ulici č. 75/5
(pod Václavkovými směrem ke Křivkovým)

•

Pošta Medlešice
1. podání žádosti o úpravu záhonu před budovou pošty
2. informování se na žádost podanou ohledně prodloužení pracovní doby v
jednom dni v týdnu do (16:30 hod.)

•

Stavební odbor
1. informování se na podání žádosti ohledně instalace dopravního zrcadla k
pomníku, na přeložku lampy č.17 u Vespa Medlešice, řešení situace
zříceného domu u parku p.č. 2/17, p.č. 2/18

Počátkem června se začalo s výraznějšími opravami v naší obci a my máme velkou
radost, že naše práce začíná být vidět a přináší ovoce.
• úprava povrchu vozovky, úprava zeleně (zastřižení keřového pásma), oprava
kanalizačních vpustí na účelové komunikaci č. 380 (druhá odbočka vlevo z hlavní
silnice ve směru od Chrudimi dolů kolem pana Malivánka)
• úprava povrchu vozovky č. 399 a chodníku poškozeného couváním kamionu (od
pomníku směr Blato v zatáčce u RD Svobodových).
• 3.6.2011 proběhlo čištění komunikací
• 3.6.2011 došlo k výměně kontejnerů - plast a papír (důvodem bylo ohoření
kontejnerů v důsledku úmyslného zapálení) a odpadkového koše u autobusové
zastávky
• instalace odpadkového koše do prostoru cyklostezky
• instalace nového poklopu kanalizační vpusti při vjezdu do "Dřevony" (důvodem
byla krádež)
• 6.6.2011 stříhání zeleně kolem hlavní silnice (to bylo opravdu nekonečné
přemlouvání!:-))
• proběhlo jednání ohledně opravy zámecké zdi a schodů vedoucích na vyhlídku
• nátěr dřevěné částí pódia a rekonstrukce schodiště při vstupu na pódium
• oprava lampy v parku (u vchodu do školky)

Projekt výstavby nízkopodlažních domů pro klienty DSS Slatiňany.
Určitě vás bude zajímat, kam se během dvou měsíců posunuly přípravy pro výstavbu
tohoto domu. Na dotaz, který jsme podali, jsme dostali odpověď přímo od vedoucího
projektového oddělení pana ing. Perta Prýmuse: "Projekty Pardubického kraje
"Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I" a "Transformace domova
sociálních služeb Slatiňany II“ jsou stále ve fázi doplňování náležitostí a změn a
následného posuzování a hodnocení. Předpokládám, že tato fáze bude ukončena cca do
31.7.2011, pak bude následovat podpis dotační smlouvy cca do 30.9.2011 (schvalovací
proces v Radě Pk a Zastupitelstvu Pk). Současně budou ukončena územní a stavební řízení
a dojde k výkupům pozemků a bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele staveb cca do
30.11.2011. Následně budou na přelomu let 2011 a 2012 zhotoviteli předána staveniště a
zahájena výstavba ".

Co by se mělo dít v nejbližší době
• oprava vývěsních ploch od 20.6. do 24.6
• přeložka lampy č.17 u hlavní silnice směr Vespo Medlešice
realizace je možná do 3 měsíců. Nyní se čeká na vyjádření Stavebního úřadu,
jednotlivých sítí a sousedů (včetně firmy Vespo Medlešice)
• řešení situace zříceného domu u parku p.č. 2/17, p.č. 2/18
Situaci řeší stavební odbor v Chrudimi - stavby na území obcí a místních částí, ing.
Ludmila Tomková a bylo vydáno rozhodnutí oběma majitelům o zajištění okolí a
zamezení přístupu ke stavbě z důvodu možného úrazu.

Požadavky pro rok 2012
• vybudování komunikace směr Blato - (pro rod. domky Zavřelových, Šírových
atd.).
• rekonstrukce chodníků. Nebude se jednat o celkovou opravu, ale o úseky, které
jsou v havarijním stavu a jsou nejvíce vytížené. Navrhujeme opravu od obchodu
směr mateřská školka po obou stranách.
• oprava a doplnění nových laviček ke hřišti a v parku
• nainstalování stojanů pro kola do oblasti hřiště
• zbudování parkovacích míst v ulici č.75/5 (pod Václavkovými směrem ke
Křivkovým).
Tyto požadavky byly vytyčeny osadním výborem jako stěžejní. Pokud vás napadají či tíží
jiné věci, zajděte za námi 6.7. nebo 3.8.2011, vždy od 18:00 hod. do zámku (místnost M
klubu) a můžeme si o nich popovídat a po zvážení zařadit k požadavkům připraveným pro
MěÚ Chrudim.
Osadní výbor

