Zápis č. 9 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 4.října 2017
Místo konání: Klubovna KD v Mniší
Členů komise: 9
Přítomno členů komise: 5

Zahájení jednání a organizační záležitosti

1. Zahájení:
Schůzi Komise pro místní část Mniší zahájil pan Václav Lichnovský – předseda komise, který
rovněž schůzi řídil. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 5 členů komise,
jednání je tedy usnášení schopné, když zároveň sdělil jména přítomných, a to takto:

2. Přítomni členové komise: dle prezenční listiny

3. Nepřítomní členové komise: 4

4. Přizváni hosté: Ing. Miroslav Kopečný

5. Navržený program jednání:
Dále pan předseda komise navrhl, aby se schůze řídila předloženým pořadem jednání s tím, že se
doporučuje o každém bodu navrženého usnesení hlasovat zvlášť. Přikročeno ke čtení
navrhovaného pořadu jednání v tomto znění:
PROGRAM:
1. Úvod, zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
3. Různé

1. Úvod, zahájení, schválení programu
Komise po projednání
schvaluje
program schůze Komise pro místní část Mniší ve znění předloženém předsedou.

2. Kontrola zápisu z minulých schůzí
a) jednání o zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t v tranzitu do Místní části Mniší
od zastávky Vlčovice rozcestí směrem na Hukvaldy a po projednání nadále požaduje
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b)
c)
d)
e)
f)

ponechat zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t v místní části Mniší od zastávky
Mniší střed směrem do centra Mnišího a na komunikaci směrem na Měrkovice – v řešení
pokácení topolů za víceúčelovým hřištěm v Mnišín z důvodu bezpečnosti – v řešení
ukončení pronájmu Pohostinství v Mniším k podzimu roku 2017 – v řešení
sdělení o stavu studie využitelnosti schválenou v rozpočtu pro rok 2017 – v řešení
zajištění vyčištění příkopy a odtoku do řeky Lubiny před domem č.p. 1 a vedle mostu do
Mnišího po levé části silnice směřující z Mnišího - v řešení
odplevelení a posečení břehu pod školou - v řešení

3. Různé
- do schůze MK byla přizvána p. Kahánková, která informovala MK o znemožnění vjezdu
ke svému rodinnému domu v důsledku zamezení přístupu k mostu přes Lubinku p.
Jalůvkou Stanislavem, p. starosta Ing. Kopečný informoval MK o dopise, který byl
předán panu tajemníkovi města Ing. Halatinovi a příslušným odborům města k řešení.
-

Termín příští schůze komise 1.11.2017 v 18,00 hod.

Závěr
Tímto byl program schůze Komise pro místní část Mniší vyčerpán.
Součástí zápisu jsou následující přílohy:
1. Prezenční listina ze schůze Komise pro místní část Mniší, konané dne 4.10.2017.

předseda komise

ověřovatel
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