Zápis Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 6. 9. 2015
Přítomni: Čížková Jana, Malát Emerich ml., Nováček Libor, Novotná Alena
Mgr., Radil Martin Bc.
Nepřítomni: Bulíček Zdeněk Ing., Böhm Radek.
Hosté: Místostarosta MÚ, Červinková, Dvořák, Mudruňka, Novotný Petr
Bod 1)
Elektronickým hlasováním dne 31.5.2015 Osadní výbor souhlasil s odprodejem
části pozemku č. 1588/4 v katastrálním území Heřmanův Městec, o který
zažádala slečna Malátová, bytem Konopáč 52.
Bod 2)
Dne 2.9.2015 zažádala slečna Malátová, bytem Konopáč 52 o prořezání,
případně pokácení starých ovocných stromů na pozemku č. 1588/3 ve
vlastnictví MÚ.
Viz příloha č. 1.
Bod 3)
Revize požadavků učiněných za rok 2015 ze strany Osadního výboru směrem k
organizačním složkám MÚ.
Zajistí předseda osadního výboru v součinnosti s místostarostou města
Heřmanův Městec.
Termín: 38.týden roku 2015
Bod 4)
Na základě požadavku vyplývající ze zápisu zasedání Zastupitelstva MÚ
konaného dne 15. 6. 2015 byl ze strany Osadního výboru učiněn monitoring
nepovolených skládek biologického odpadu na veřejném prostranství v
Konopáči.
Bylo zjištěno několik skládek biologického odpadu v lesním porostu u
rekreačních chat.
Osadní výbor navrhuje, aby MÚ na rok 2016 zajistilo v Konopáči přistavení
kontejneru na biologický odpad, jehož svoz by byl zejména ve vegetačním
období zajištěn 2x měsíčně.
Bod 5)
Na základě požadavku vyplývající ze zápisu zasedání Zastupitelstva MÚ
konaného dne 15. 6. 2015 byl ze strany Osadního výboru učiněn monitoring
parkování vozidel na veřejném prostranství v Konopáči.

Někteří občané Konopáče svá vozidla parkují na veřejném prostranství, které ale
na vlastní náklady udržují v čistotě a pořádku.
Osadní výbor je toho názoru, že toto veřejné prostranství je přístupné každému
bez omezení, sloužící k obecnému užívání a nenavrhuje tedy žádná opatření.
Bod 6)
Příprava rozšíření Osadního výboru o dva členy k 1.1.2016.
Bod 7)
Diskuze
•
Pan Novotný vznesl dotaz, zda je vytvořen plán údržby příjezdových
komunikací k rekreačním chatám a jak bude zajištěna zimní údržba komunikací
v Konopáči.
•
Místostarosta MÚ podal informace k obchvatu města Heřmanův Městec,
případnou výstavbou obchodního domu a přípravy kácení stromů nad rybníkem
Houskou a Rohlíkem.

Příloha č. 1 – 1 list

Použité zkratky:
Osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec
Zapsáno dne 9. 9. 2015
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

Městský úřad
Náměstí Míru 3
538 03 Heřmanův Městec

Renata Malátová
Konopáč 52
538 03 Heřmanův Městec

Věc : Žádost o údržbu zeleně a stromů

Chtěla bych Městský úřad požádat o úpravu zeleněna pozemku č. 1588/3, kde jsou staré duté jabloně
s proschlými větvemi.

Předem děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

Malátová Renáta

V Konopáči 2.9.2015

