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Zahájení: 7. října 2015 od 16,20 hod.  

 
Účastníci: 

Radim Šimáně, starosta 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí MěÚ 

Václav Janda, vedoucí TČ 

Aleš Konývka, ředitel MP 

 

Radim Šimáně, předseda OV 
Eva Šimáňová, člen OV 
Miroslav Činka, člen OV 
Michal Kořínek, člen OV 

 

Dne 7. října 2015 se sešlo vedení města se zástupci osadního výboru místní části Zvířetice 

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 

umístit značení na křižovatce u Hrnčířského dvora 
směr Bakov n. J. - "dej přednost v jízdě" 

ANO TČ zajistila 

  

 

Správní odbor 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

v rámci obnovy nájem. Smluv jednat s ZD Čistá, aby 
neprojížděli těžkou zeměděl. technikou po 
komunikacích 

ANO ZD Čistá informováno  

zlepšit značení cesty na zříceninu (zejména ze 
Zvířetic - často dojedou až k závoře) 

ANO TČ zajistila 

otevřít diskusi o odstranění závory v Podhradí u 
viaduktu 

probíhá 
společné setkání s OV Podhradí 
(místní šetření) 
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Technická četa 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Městská policie 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

žádný -  

 

Ostatní 

Požadavek 
Splněno 
ANO/NE 

Poznámky 

vznést dotaz na RWE - plyn; OV zjistí zájem občanů 
o připojení 

probíhá zjišťuje se zájem občanů 
 

Informace: 

- složení OV zůstává stejné,  

 

Další požadavky OV: 

- budova osadního výboru – hledat vhodné dotační tituly (potenciál MŠ, dům seniorů apod.) 

- požadavky do rozpočtu na rok 2016:  

1) zajištění dopravní obslužnosti autobusového spojení,  

2) studie revitalizace návsi, 

3) vyřešit vlastnické vztahy místní komunikace a následná oprava. 
 

Za město:  

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

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

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

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

Za osadní výbor:  

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

Eva Šimáková    ………………………………………………………………. 

Miroslav Činka   ………………………………………………………………. 

Michal Kořínek   ………………………………………………………………. 


