
 

 

Zápisy ze schůzí 
 

 

 

 

1.11.2010   schůzka "starého a nového" osadního výboru 

 seznámení s činností v této funkci, předání zkušeností, kontaktů 

 složení nového osadního výboru 

 stanovení základních pravidel 

 návrhy aktuálních problémů v naší obci 

 

 

 

 

1.12.2010  II. schůzka - neoficiální 

 řešení problematiky parkování (hlavně v oblasti od obchodu směrem k rybníku) 

Nejdříve jsme tento problém chtěli řešit domluvou prostřednictvím novin. Někteří z vás 

vyslyšeli prosbu a už zde neparkují. Vám děkujeme. 

Dalším řešením je kontaktování městské policie. K tomuto kroku už také došlo, policie 

zatím jen domluvou měla upozornit majitelé vozů na přestupek, kterého se dopouštějí 

parkováním na chodníku. 

 Projednání internetových stránek Mklubu, Medlešic 

Připravuje se spuštění našich internetových stránek, na kterých najdete spoustu 

zajímavých informací, historických i aktuálních dat. Stránky budou neustále 

aktualizovány a nebude to dlouho trvat a některý z dalších výtisků si budete moci přečíst i 

přes monitor. Hurá. 

Pokud byste chtěli mít odkaz na svoji firmu na medlešických stránkách, není problém. 

Můžete nás kontaktovat přes e-mail Mklub.medlešice@centrum.cz 

 Proběhlo jednání s Technickými službami města Chrudim ohledně úklidu sněhu 

(např. V Zahrádkách I., chodnících), okolí kolem kontejnerů, zastávky, vývozu 

odpadu, opravy světel, projednání přehlednosti a bezpečnosti na komunikaci 

kolem pomníku (nainstalování zrcadla) atd.  

 Odbor dopravy 

Na odboru dopravy bylo projednáno řešení bezpečnosti a přehlednosti v okolí parku. 

Důvodem je hlavně bezpečnost našich nejmenších. Řešením by bylo opět zrcadlo (tento 

krok je také v jednání). 

 Kanalizace 

V prosinci proběhla oprava dvou kanálů, které byly v havarijním stavu. Kanalizace je 

jeden z našich trnů v patě a je nutné s ním něco udělat. Pokud máte někdo před svým 

domem něco v nepořádku, oznamte nám to, aby byla situace, co nejdříve vyřešena a 

nedošlo zbytečně k úrazu či poškození majetku. 

 

 

 

 

 



 

5.1.2011  III. schůzka - neoficiální 

 Opět řešení problematiky parkování (v místě od obchodu směr k rybníku) 

Situace bude znovu řešena s Městskou policií. Policie domluvou měla upozornit majitele  

vozů na přestupek, kterého se dopouštějí. Bohužel budeme muset tuto výzvu opakovat a 

už necháme policii konat jejich práci podle daných předpisů. 

 Řešení problematiky parkování před kontejnery (u pomníku padlých) 

Žádáme vás touto cestou, abyste neparkovali před kontejnery. Bráníte nejen jejich 

pravidelnému vývozu, ale i přístupu k nim. Letáčky s tímto textem budou vyvěšeny na 

kontejnerech a pokud je najdete za stěračem vašeho vozu, patří tato výzva vám. Děkujeme 

za pochopení. 

 Řešení vývěsních ploch  (u obchodu a parku) -  nutná oprava 

 Jednání s Technickými službami města Chrudim se týká stejných požadavků, které 

byly řešeny minulý měsíc. 

Mgr.Mihulková Daniela 

 


