
Osadní výbor 
I v době prázdnin se sešel osadní výbor naší obce a řešil nejdůležitější otázku – co 
zahrnout do rozpočtu na rok 2011. 
Jako občané Medlešic jste byli vyzváni prostřednictvím novin, zda chcete upozornit na 
okolnost, která by se měla v požadavcích objevit, ale bohužel se nám nikdo neozval či 
nepřišel osobně na daná jednání. Tudíž doufáme, že nám dáváte volnou ruku v rozhodnutí 
pro příští rok, a my se vás pokusíme nezklamat.  
 

6.7.2010 IX. schůzka osadního výboru 

Zápis ze schůzky 

• Technické služby města Chrudim 
1. podání žádosti o instalaci odpadkového koše před mateřskou školkou 
2. urgování opravy vývěsních ploch 
3. připomenutí aplikace postřiku na fotbalovém hřišti 
4. podání žádosti o úklid v okolí kontejnerů a dětského hřiště 
 
• Odbor investic 
1. podání žádosti o opravu vjezdů u rod. domů Valentových, Václavkových 
2. podání žádosti o opravu propadlé dlaždice v chodníku u rod. domu  Zelených 
3. podání žádosti o opravu laviček v zámeckém parku 
4. připomenutí úklidu větví ze zámeckého parku a hřiště (došlo k prořezání stromů) 
5. podání žádosti o zástřih živého plotu u hlavní silnice směr Chrudim - Pardubice 

 
• Pošta Medlešice 
1. opakované podání žádosti o úpravu záhonu před budovou pošty 
 

• Debata o požadavcích pro příští kalendářní rok 2012 
1. podávání návrhů jednotlivými členy osazenstva  a vytyčení stěžejních bodů. 

 
 

3.8.2011 X. schůzka osadního výboru 

Zápis ze schůzky 

• schůzka byla věnována pouze upřesnění  a sepsání požadavků pro rok 2012 
Požadavky bylo nutno dodat  do 7.9.2011 písemnou formou do rukou pana ing.Petra 
Peciny 
 
 
 

6.9.2011 XI. schůzka osadního výboru 

Zápis ze schůzky 

• informování členů osadního výboru o výsledcích dílčích jednání 

s jednotlivými institucemi 
 
• konečné zhodnocení požadavků naší obce pro rok 2012 

Po osobní domluvě s panem ing. Petrem Pecinou upravujeme návrh požadavků  pro rok 
2012. Členové se dohodli na těchto bodech, zahrnující investiční a údržbové práce pro k.ú. 
Medlešice. 

 
 



Pro rok 2012 jsme vytyčili první tři body (požadavky jsou řazeny podle 
důležitosti): 

 
1.    přeložení chodníků od č.p. 17, 16, 154, 18, 19, k č.p. 20 

2. přeložení chodníků u domu č.p. 73, 75 

3. přeložení chodníků v ulici Nádražní 
 
Kompletní rekonstrukce  chodníků (položení nové zámkové dlažby) není z finančních 
důvodů možná, proto jsme přistoupili na řešení navržené panem ing. Petrem Pecinou 
spočívající v přeložení a opravě stávajícího povrchu chodníků. 
Výhledově do dalších let zařazujeme následující požadavky: 

 
4.  dokončení výstavby komunikace V Zahrádkách  
5. rekonstrukce chodníků – postupná oprava chodníků (chodníky jsou v naší obci          

v havarijním stavu)  
6. vybudování povrchu komunikace od č.p. 14 k č.p. 201 
V současné době komunikace nemá asfaltový povrch, ostatní sítě včetně osvětlení jsou 
vybudovány.  
Tento bod měl být nejdůležitějším požadavkem nadcházejícího roku, ale díky 
výstavbě nízkopodlažních bytů ho musíme zařadit až po dokončení prací spojených 
s výstavbou DSS Slatiňany.  

 
• Technické služby 
1.   oprava vývěsních ploch byla zahájena, tak doufejme, že bude i pokračovat 
4. došlo k instalaci odpadkového koše u mateřské  školky 
 
• Odbor investic 
1. došlo k opravě laviček v zámeckém parku (kromě jedné zapomenuté, ta bude 

zrenovována v brzké době) 
2. byl aplikován postřik na fotbalovém  hřišti 
3. došlo ke sestříhání živého plotu u silnice směr Chrudim – Pardubice  
Uvědomujeme si, že zástřih by měl být prováděn častěji, urgujeme odpovědná 
pracoviště, ale nejsou finance. Tak je nám vždy odpovězeno. Může dojít pouze  
ke třem zástřihům během roku.  
4. v září dojde k opravám vjezdů u rod. domů Václavkových a      Valentových 
5. v nejbližší době by mělo dojít k odstranění staré lampy č.17 a vybudování lampy 

nové 
6. bude provedena opakovaná instalace (nově plastového) poklopu kanalizační vpusti 

při vjezdu do „Dřevony“ (důvod opakovaná krádež ) 
7. dne 6.9.2011 proběhlo jednání v místním parku s vedoucím odboru investic panem 

ing. Petrem Pecinou, paní Hanou Piklovou a panem ing. Soběslavem Duškem 
ohledně opravy zámecké zdi a zámku. Jednání byla úspěšná a do konce října by 
měla být opravena porušená zeď směrem ke Dřevoně, u vyhlídky a nahrazeny dva 
spodní, pískovcové schody vedoucí k vyhlídce. Na zámku dojde k opravě komínu 
a revizní prohlídce střechy (pokud se zjistí nějaká nesrovnalost, bude vyřešena).  

8. na 14.9.2011 je naplánována schůzka osadního výboru s paní Hanou Dušánkovou 
z odboru investic  a projektantkou paní ing. Markovou ohledně projektu dětského 
hřiště. 
O výsledcích vás budeme informovat. 

9. proběhne  oprava povrchu vozovky u pivovarské hospody 



           10.  proběhne oprava a přeložení chodníku od obchodu č.p.37 k č.p 31  
 
Výzva: během opravy povrchu vozovky u pivovarské hospody bude 

tato komunikace uzavřena a provoz bude veden kolem parku, směr k 
vlakovému nádraží 
 
Děkujeme za pochopení 

 
• Projekt výstavby nízkopodlažních bytů pro klienty DSS Slatiňany 
V polovině srpna podal Pardubický kraj žádost o zahájení územního řízení na 
výstavbu domu, který je plánován v rámci projektu Transformace DSS Slatiňany.V 
této době probíhá intenzivní jednání s Odborem správy majetku  MěÚ Chrudim a  
Stavebním úřadem o definitivní podobě příjezdové komunikace k domu. Předpokládá 
se, že během realizace výstavby bude využívána  provizorní staveništní komunikace 
při severní hranici pozemku, což bylo projednáno s vlastníky dotčených pozemků. 
Zahájení výstavby domu a staveništní komunikace je plánováno na první polovinu 
příštího roku. Tak nás informoval pan ing. Ivan Záruba z oddělení projektové 
dokumentace Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 
• Odbor dopravy 

Na odboru dopravy jsme řešili problematiku cyklostezky a ulice Nádražní. Jde 
nám převážně o bezpečnost všech účastníku provozu na této komunikaci.Cyklisté 
a „bruslaři“ se domnívají, že se jedná o pokračování cyklostezky, ale je tomu 
jinak. Cyklostezka je ukončena dopravní značkou C9b Konec stezky pro chodce 

a cyklisty, konec cyklostezky je zároveň patrný koncem veřejného osvětlení, 
ukončením výsadby stromů a středovým sloupkem pro zamezení vjezdu vozidel. 
Dále se už jedná o klasický uliční profil, kde je třeba si uvědomit, že vozovka 
nepatří jen motorovým vozidlům, ale i cyklistům a naopak. 
Toto vyjádření nám poskytl pan ing. Miroslav Beránek  - investiční technik a pan 
ing. Martin Klimek z odboru dopravy. 

 


