
Osadní výbor 
28.11.2011   XV. schůzka osadního výboru 
Tento den se v zasedací místnosti zámku konalo veřejné projednání připravované 

výstavby domu pro klienty Domova sociálních služeb Slatiňany. Jednání se zúčastnil pan 

ing. Miroslav Kubín za DSS Slatiňany, pan ing. Ivan Záruba za Pardubický kraj a starosta 

města Chrudimi, pan Mgr. Petr Řezníček. 

Byli jsme seznámeni se změnami v celém projektu, řešily se první konflikty spojené 

s neinformovaností občanů i osadního výboru a dohodli jsme se na další, pružnější 

spolupráci.  

Dochází k posunu termínu zahájení výstavby na druhou polovinu tohoto roku a pro stavbu 

bude využita jako příjezdová cesta  prozatímní panelová, vedoucí polem za zahradami 

Hrdličkových aj. Po dokončení stavby bude cesta rozebrána a pozemky navráceny do 

původního stavu. 

 

2.12.2011   XVI. schůzka osadního výboru 

Zápis ze schůzky 
 Hlavním bodem bylo zamyšlení se nad budoucností našeho zámku. Medlešický zámek je 

dominantou naší obce, vévodí,  společně se zámeckým parkem, celé vesnici a jeho 

zachování a využívání je součástí našeho života.  

 16.12.2011 proběhlo na odboru školství, kultury, sportu a památkové péče jednání 

týkající se zámku. 

Odbor kultury a osadní výbor vás, po výsledcích obou jednání, žádá o  pomoc.  
Do této doby jste nechávali rozhodnutí na nás, ale nyní se jedná o velikou věc,. a proto 

žádáme o vaše připomínky a názory. Uvědomujeme si, že se jedná o běh na dlouhou trať, 

ale je načase začít. Než se naše chlouba zničí tak, že do ní nebude chtít nikdo investovat. 

  

Jak se můžete zapojit a pomoci? 

Stačí se zamyslet nad využitelností našeho zámku po celé roční období, pro všechny 

věkové skupiny, zkrátka, hlavně pro nás Medlešáky. 
Svoje nápady můžete zanést na zasedání osadního výboru (první středu v měsíci), do 

knihovny ( v úterý mezi 17:00 a 18:00 hodinou), vložit na řádky diskusního fóra, poslat e-

mailem či vhodit do schránky někoho ze členů osadního výboru. 

Za vaše nápady a čas strávený přemýšlením o budoucnosti našeho zámku předem 

děkujeme. 

 

4.1.2012 XVII. schůzka osadního výboru 

Zápis ze schůzky 

• Odbor investic 
1. Projednat opravu okenního rámu v zámku, opravu záchodu a domluvení termínu 

realizace začištění oken u mateřské školky (po jejich výměně).  

2. Projednání možnosti opravy chodníků a vozovek v naší obci. Jsme  dohodnuti 

s panem Miroslavem Beránkem o místním šetření a vytyčení nejdůležitějších 

oprav pro tento rok. 

3. Rozhodli jsme se pozvat pana ing. Petra Pecinu, vedoucího odboru investic, a 

prokonzultovat s ním možnosti tohoto kalendářního období.  

např. opravy chodníků, zástřih živého plotu u silnice Chrudim – Pardubice, 

vybudování parkoviště v ulici „Spálenských“ a v ulici „Černíkových“. 

O výsledcích jednání budete informováni.  

4. Došlo k opravě  lampy č. 17.   

5. Byla připomenuta oprava poslední neopravené lavičky v parku.  



6. Prokonzultovat začátek realizace projektu našeho hřiště. 

7. Upozornit na hromadění přírodního odpadu v prostoru za parkem a dohodnutí 

jejího odklizení. 

 

• Výstavba vodovodu v ulici Nádražní III 
Město Chrudim vydává povolení ke stavbě vodního díla – výstavbě vodovodu 

v ulici Nádražní III. (dříve označováno V Zahrádkách II.) Termín dokončení 

stavby je podzim roku 2013. 

        Z tohoto kroku mám velkou radost.:-) 

 

• Parkování v naší obci a s tím spojené kontroly městské policie  
V sobotu 14.1. proběhla první akce městské policie spojená s kontrolami  stání na 

chodnících. Policisté rozdali lidem výzvy k projednání dopravního přestupku a to 

vyvolalo značný rozruch. Někteří z vás se informovali u členů osadního  výboru, 

co dělat v této situaci.  

Vše jsme projednali s městskou policií osobním jednáním a ve čtvrtek 19.1. i 

místním šetřením přímo v obci. Pan Josef Kudrnka – vrchní strážník Městské 

policie Chrudim prošel celou obec a upozornil na přestupky spojené s parkováním.  

Výsledkem jednání je odkaz na silniční zákon č. 361/2000 Sb., §25 a §27. Stání na 

chodnících povoleno není, policie má právo zasáhnout a celou situaci řešit. 

  

Kontroly v naší obci budou pokračovat, tak se vyvarujte zbytečných nepříjemností. 
   

 

 

• Problematika parkování a možnost rekonstrukce zámku jsou hlavními body, které 

se pokusíme zařadit mezi Desatero problémů města Chrudim. 

Jedná se o veřejné jednání představenstva města a občanů. Blíže se s touto akcí 

seznámíme příště, neboť je plánována na jaro tohoto roku. 

 

• Jednání ohledně využití pozemků směr Mikulovice 
V pondělí 23.1.2012 proběhlo druhé jednání s panem starostou, ing. Josefem 

Nentvichem, jako reakce na dotazy občanů naší obce a prostudování úřední desky. 

Byli jsme ubezpečeni, že naši občané nemusejí mít strach. Pozemky  zůstávají 

v nezměněné podobě, tedy ornou půdou. 

Veřejné jednání, kterého se můžeme zúčastnit i vy, proběhne 17.2.2012. 

 

• Jednání ohledně přemístění odpadních kontejnerů 
Bohužel, další jednání ohledně přemístění sběrných nádob bylo neúspěšné. ČD 

nám uvolnily pozemky v lokalitě vlakového nádraží, ale Technické služby města 

Chrudim nesouhlasí s ročním pronájmem.  

Pokusíme se najít jiné řešení. 

  

• Technické služby 
Došlo k opravě lampy č. 74 a veřejného osvětlení u mateřské školky. 

 



ZMĚNA 

     Všichni jste jistě zaregistrovali změnu vývozu komunálního odpadu. Popelnice 
jsou vyváženy každé pondělí ráno. 

K vyvážení kontejnerů na plast dochází v pondělí a pátek. Sklo a papír jsou 

vyprazdňovány jednou za 14 dní. 

 

 

• Vývěsní plochy 
Oprava vývěsních ploch se prodlouží o více než půl roku. Důvodem je absence 

vlastníka vývěsních ploch. Nepatří ani městu, ani TS Chrudim. Tudíž musí být tato 

informace vyvěšena na úřední desce města Chrudim, aby se mohl skutečný majitel 

přihlásit. Neučiní-li tak do půl roku, připadnou plochy městu a bude se moci 

realizovat jejich oprava. 

 

• Projekt dětského hřiště 
Projekt dětského hřiště je plně dokončen. Paní ing. Lenka Marková předala 

konečnou verzi své práce odboru investic.  

V projektu došlo k malé úpravě: počet parkovacích míst u tenisového kurtu se 

snížil  na 9. 

V nejbližší době se budeme informovat na termín  realizace našeho hřiště.  

Bohužel velikost našich novin znemožňuje přetisknutí projektu, který by byl v tak 

malém formátu nepřehledný. Do projektu můžete nahlédnout na zasedání osadního 

výboru či na stránkách www.medlesice.com 

 


