ZÁPIS z jednání Občanského sdružení Společnost
občanů Machnína s vedením SML ze dne 16.5.2012
Přítomni za SML: Bc. Martina Rosenbergová, Ing. Jiří Rutkovský, Bc. Jiří
Šolc, p. Lukáš Martin, Mgr. Ing. Petr Černý,
Přítomni za Obč. sdruž. Machnín: Ing. Milan Porš, p. František Budák, pí
Pavlína Kneysová, p. Josef Šlambor
1) Reklama IPRM – požadavek EU, hradí EU – SML se podílí 15%
2) zastávka MHD – ul. Rynoltická – projednáno s DPMLJ, může realizovat DPMLJ,
v současné době je zpracovávána zjednodušená dokumentace na odboru HA, bude předložena
zástupcům sdružení ke konzultaci
3) zvýšení daně z nemovitosti – Bc. Šolc vysvětlil nutnost a důvody zvýšení daně, Ing. Porš
vznesl požadavek o vyčíslení investic směřujících do Machnína, každý náměstek zpracuje za
svůj resort, poté předá Bc. Šolcovi a ten vypracuje celkový přehled
Bc. Šolc
T: konec května 2012
4) cesta ke koupališti – cesta není potřeba, ale poškozuje ji voda při deštích, požadavek
pročistit příkopy, likvidace náletů, zajistí Machnín, ale je potřeba souhlas s vykácením náletů
p. Martin
T: konec května 2012
5) cesta k viaduktu – nepojmenovaná komunikace, je v dezolátním stavu, nutnost opravy,
Ing. Rutkovský doporučil zástupcům sdružení prověřit zájem o možnost odkoupení, Bc. Šolc
zjistí cenu, další varianta je výpůjčka
Bc. Šolc
6) oprava č.p. 1 – potřeba revize, v budově je plíseň
p. Martin ve spolupráci s Mgr. Ing. Černým
T: konec června 2012
7) pronájem ploch mezi poštou a hřištěm – obč. sdruž. pošle žádost Bc. Šolcovi, kde bude
napsáno, že se jedná o veřejný zájem, obvyklý postup je ten, že po ukončení doby pronájmu
(cca 20 let) se převede za 1 Kč na SML
8) převod pozemků Bedřichovka – pozemek je orná půda, v současné době není možný
převod z Pozemkového fondu na SML za výhodných podmínek (bezplatně), pozemek pod
sjezdem z R 35 je také veden jako orná půda, je ve vlastnictví státu, nám. Martin provede
místní šetření
p. Martin
T: konec června 2012
9) ul. Chotyňská – nutnost opravy, nám. Martin prověří
p. Martin

T: konec června 2012

10) křižovatka ul. Stará a Hrádecká – přání vyznačit tvar křižovatky vodorovným značením
nebo mobilními prvky, je to krajská silnice, SML projedná s LK
p. Martin
T: konec června 2012
pouze info

11) Heřmánková ul. – nutnost omezení rychlosti, žádost řešení zklidnění dopravy
(zpomalovací retardéry), SML prověří
p. Martin
T: konec června 2012
12) ÚP – diskuze k průmyslové zóně, obč. sdruž. pozvalo vedení SML na pochod a na besedu
dne 2.6.2012.
13) oční léčebna Machnín – Bc. Šolc informoval o situaci, v současné době není znám dědic,
se kterým komunikovat, aby majetek mohl být převeden na SML, Bc. Šolc pošle sdělení,
obč. sdruž. vyvěsí na nástěnku.

Zapsala: Dana Třmínková

