Zápis OsV č.: 1/20
OsV:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM, ZM:
Příští jednání:

Malín
9.1.2020 od 19 hodin
Kleinová Denisa, Mgr. Vojáčková Anna, Ing. Kašpar Karel, Zvolánková Simona.
Vepřek Michal
Kraus Josef
6.2.2020 od 19 hodin, klubovna malínské sokolovny

1) Program jednání včetně krátkého komentáře :
Program jednání:
1. Městská autobusová doprava (MAD) – podněty od členky OsV
2. Výběrovému řízení na objekt bývalé malínské školy
3. Bezpečnost na Starokolínské ulici
4. Různé
1. Městská autobusová doprava (MAD) – podněty od členky OsV
Členka OsV informovala přítomné o stížnostech na nové jízdní řády, které nabyly platnost od
14.12.2019. Návaznost na spoje zajíždějící do Malína nefunguje a žáci ZŠ Jana Palacha (spádová
škola pro Malín) chodí pěšky, chybí přechod. Děti přecházejí v oblouku mostu frekventovanou
Novodvorskou silnici. Autobusová linka č. 11, zastavující v 12:10 hod. v Šipší a končící (12:18 hod.
na hlavním nádraží, nenavazuje, z důvodu odjezdu linky č. 15 v 12:19 hod. (autobus nečeká).
Spoj v 13:40 hod. odjezd ze Šipší školákům nevyhovuje (12:30 hod. konec vyučování + oběd).
Autobusový spoj v 7:02 hod. není využíván. Občané a žáci, od změny jízních řádů, začali využívalí
meziměstskou linku ze Semtěše. Spoj v 7:02 hod. není nutný pro občany Malína.
2. Výběrové řízení na objekt bývalé malínské školy
Termín ukončení výběrového řízení 31.1.2020. Dle informací se do současné doby nikdo nepřihlásil.
Zájemci, kteří se informovali na možnost výměny oken a snížení stropů již v jednání nepokračují.
3. Bezpečnost na Starokolínské ulici – osvětlení, chodníky, vodorovné značení
a) Dle informací je připravena pojektová dokumentace na osvětlní Starokolínské ulice. Jedná se o
jeden z mnoha projektů, na jejichž realizaci se čeká, není jisté, zda bude do realizace zařazena z
důvodů nedostatků finančních prostředků.
Na základě zápisu ze dne 9.5.2019 obdržel OsV vyjádření z technického oddělení k otázce ostvětlení
Starokolínské ulice.
,, Projektová dokumentace řešící lokalitu je již zadána u projektanta, termín odevzdání listopad 2019.
Realizace akce spolu s ostatními projekty bude zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2020. Dále bude
již záležet na ZM, kterou investiční akci odsouhlasí pro vlastní realizaci.“
b) OsV vznesl dotaz na domluvenou instalaci vodorovného značení ve Starokolínské ulici a kdy
dojde k realizaci.
4. Různé
Pro občany za sokolovnou u hřiště dojde k umístění dvou laviček.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM :

1) OsV Malín doposud neobdržel vyjádření na vznesený dotaz (zasedání Zastupitelstva
17.12.2019) k navrácení meziměstských autobusových linek Kutná Hora – Čáslav a zpět přes
Malín.

Zapsal: D. Kleinová
Ověřil: členové OsV Malín

