Zápis
ze schůze osadního výboru městské části Myšlín

Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:
Omluven pro nemoc:
Host:

02.02.2013
hotel Myšlín
Ing. Miloslav Devera, Zbyněk Boháček, Jiří Grus, Hana Bartáková
Jindřich Cerman
Ing. Petr Schneider – starosta města

Na jednání OV byly projednány následující body:

1. Ing. Devera přednesl OV informaci o vystoupení p.Trojanové na zasedání zastupitelstva města
dne 15.1.2014
2. Dle smlouvy, na jejímž základě byly v loňském roce instalovány na Myšlíně vodovodní přípojky,
měl zhotovitel ke každé přípojce dodat 10m vodovodní hadice na případné propojení mezi
vodovodní šachtou a objektem. Vzhledem k tomu, že ne všichni majitelé vodovodních přípojek
tuto hadici obdržely, tak OV vyzývá všechny, kterých se toto týká, aby podali zprávu na níže
uvedenou mailovou adresu.
3. Dne 31.1.2014 byla OV přidělena tato mailová adresa :
ovmyslin@mnichovice.info
4. Dle informace od pana starosty se instalace vodoměrů v jednotlivých objektech předpokládá
v průběhu února a března 2014.
5. Opravy vad na komunikacích po akci „Vodovod Myšlín“ jsou odvislé od klimatických podmínek,
takže předpokládaný termín případných oprav je květen až červen 2014.
6. Na základě požadavku obyvatel Myšlína si OV stanovil pro rok 2014 za hlavní úkoly prosazení
zřízení autobusové zastávky u ulice Slávistická a realizaci výstavby chodníku na ulici Myšlínská
v úseku „bytovky u křížku“ – ulice K Myšlínu včetně veřejného osvětlení.
7. Pan starosta k předešlému bodu podal informaci, že ve věci autobusové zastávky proběhne
jednání mezi Městem Mnichovice a Policií ČR, KSÚS, Ropidem, Arrivou a odborem dopravy
MÚ Říčany.
8. Dále pan starosta podal info o tom, že již bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na
chodník v úseku „bytovky u křížku“ – ulice K Myšlínu.
9. Z občanů Myšlína se zasedání OV zúčastnila pouze Ing. Bedřiška Deverová, Bohumír Barták a
Vlastimil Peřina.

Ostatní:
1. Příští zasedání OV se koná dne 2.3.2014 od 18:00 v hotelu Myšlín.

Zapsal: Ing. Miloslav Devera v.r.

