Zápis č.5/2010
z jednání Osadního výboru Výhoda konaného dne18.05.2010
Přítomni: dle prezenční listiny ( přítomní 3 členové a 2 omluvení )
Program jednání:
1) Zahájení a schválení programu jednání
2) Kontrola zápisu č. 4/2010
3) Projednání dopravní situace na ul. 17.listopadu, především hlučnost,
rychlost a kázeň v dopravě ( velitel Městské policie R. Szczurek )
4) Vybudování chodníku - cyklostezky mezi ulicemi K Zimovůdce a Na
Stuchlíkovci s využitím možnosti čerpání finančních prostředků EU
( J.Dlabaja.)
5) Příprava společné akce pro občany Výhody v areálu školy Dakol
6) Informace z jednání OV Zimný Důl, Lazy ( ing. J. Bobrek)
7) Různé
8) Závěr
Ad.1
Zasedání Osadního výboru Výhoda zahájil předseda ing. Jiří Bobrek. Přivítal p.R. Szczurka,
velitele městské policie, p. J. Dlabaju, regionálního koordinátora zelená úsporám. Seznámil
přítomné s programem květnového zasedání.
Osadní výbor- Výhoda schvaluje program jednání dnešního zasedání.
Schváleno všemi přítomnými členy.
Ad.2
Členové OV- Výhoda odsouhlasili zápis č. 4 ze zasedání OV Výhoda, konaného 13.4. 2010.
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.3
Pan Rostislav Szczurek informoval členy Osadního výboru o dopravní situaci na ul.
17. listopadu a odpověděl na otázky, tykající se hlučnosti, rychlosti automobilů a kázně
v dopravě na ulici 17. listopadu a na autobusových zastávkách na Výhodě :
 rychlost může měřit pouze policie ČR, které zapůjčila městská policie radar.
Doporučuje obrátit se s požadavkem častějšího měření rychlosti na ulici
17. listopadu na odbor dopravy Mě. Ú. Orlová a policii ČR
 hlučnost vozidel nemůže městská policie ovlivnit
 pořádek a bezpečnost kontrolují hlídky, které v letních měsících doplní i cyklohlídky
 Ing. Bobrek vyjádřil městské policii poděkování za kontroly na autobusové zastávce a v
okolí SOŠ Dakol
 Velitel Městské policie navrhl, aby ho OV pozval na příští veřejnou schůzi s občany
Osadní výbor Výhoda ukládá ing. Bobrekovi projednat možnost častějšího měření
rychlosti na ulici 17. listopadu s vedoucím odboru dopravy p. ing. Kleinem.
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.4
P. Dlabaja seznámil členy OV s možnostmi získání peněžních prostředků z fondů EU na
vybudování chodníku- cyklostezky mezi ul. K Zimovůdce a Na Stuchlíkovci
Osadní výbor Výhoda bere na vědomí tyto informace
Schváleno všemi přítomnými členy

Ad.5
OV se dohodl, že přeloží společnou akci pro občany Výhody v areálu školy Dakol na podzim.
.
Osadní výbor Výhoda bere na vědomí tuto informaci
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.6
Ing. Bobrek informoval OV o své účasti na schůzi OV Zimný Důl, Lazy, projednávala se
spolupráce s OKD a měření důlních otřesů.
Osadní výbor Výhoda bere na vědomí tuto informaci
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.7
- Na základě připomínek občanů OV žádá Odbor správy majetku města, aby při opravě
povrchu cesty na ulici Odlehlá byla zároveň vyčištěna propust pod cestou u hlavní silnice.
- OV vznáší dotaz na ing. Vaňka, jaká je pracovní náplň pracovníka sběrného dvoru v Orlové 1,
zda mají ve svém popisu práce pomáhat s vysypáním odpadů do kontejnérů např. seniorům.
- Na základě stížnosti občanů na skutečnost, že při odvozu biologického odpadu pracovníci –
popeláři vysypou do kontejneru pouze dva černé pytle od jednoho RD, i když u vedlejšího RD
nebyl vystaven žádný pytel s bioodpadem. To bývá především po sekání zahrad, kdy zůstává
posekaná tráva v pytlích před vraty RD. Lidé se dotazují, zda nelze ze strany SMO vysvětlit
popelářům, aby odváželi všechen biologický odpad, zvláště pokud se jedná o trávu. Občané
upozorňují na ten fakt, že při zvýšené dani z nemovitosti by se chování pracovníků služeb mělo
zlepšit a neškodilo by, aby se chovali více ohleduplně k čistotě a pořádku, který po sobě
zanechávají. Pokyn, aby se odvážely pouze 2 pytle od RD je nerozumný a OV požaduje
přehodnocení tohoto stavu a doporučuje, aby byl dán pokyn pracovníkům k větší variabilnosti a
posuzováni situace na místě. Možná by bylo rozumnější určit počet pytlů na ulici, a ne na
jednotlivé RD.
Osadní výbor Výhoda ukládá ing. Bobrekovi projednat výše uvedené stížnosti
s vedoucími příslušných odborů Mě.Ú. a SMO.
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.8
Předseda OV ukončil schůzi a poděkoval hostům za jejich účast.
Příští zasedání OV se uskuteční 15. června 2010 v 18:00 hod v salonku restaurace Málka.
Osadní výbor bere na vědomí stanovený termín červnového zasedání OV.
Schváleno všemi přítomnými členy.
V Orlové 22.5.2010
Zapsala: Ivana Fidlerová
Schválil : ing. Jiří Bobrek
předseda OV Výhoda

Příloha č. 1

Město Orlová
(výbory Zastupitelstva města Orlová)

Záznam z jednání Osadního výboru - Výhoda určený k projednání
Zastupitelstvem města Orlová nebo k uložení úkolů jednotlivým
odborům MěÚ Orlová
Osadní výbor - Výhoda
Datum a místo jednání 18. května 2010, Výhoda
1. Návrhy, informace a náměty výboru určené k projednání ZM s formulovanými návrhy na přijetí
konkrétních usnesení zastupitelstvem města (předložit na nejbližším jednání ZM):
0

2. Požadavek výboru na poskytnutí materiálů, podkladů a informací odbory MěÚ Orlová
potřebných pro činnost výboru prostřednictvím tajemníka MěÚ (předat tajemníkovi MěÚ): 0

3. Další náměty a požadavky výboru ostatním orgánům města: OV Výhoda žádá:

-

Odbor dopravy, aby ve spolupráci s policií ČR zajistil častější měření rychlosti na ul.
17.listopadu v lokalitě Výhoda.
Odbor správy majetku města, aby při opravě povrchu cesty na ulici Odlehlá byla zároveň
vyčištěna propust pod hlavní silnicí (II/474).
Odbor správy majetku města, aby vysvětlil, zda pracovníci sběrného dvora mají ve své
pracovní náplni pomáhat, např. seniorům při ukládání těžších materiálů do kontejnerů.
SMO zvážit možnost zvýšení počtu pytlů na jeden RD při svozu bioodpadu a dále poučit
popeláře svážející odpad, aby v případě, že u jednoho RD nejsou pytle s odpadem,
přibrali odpad od jiného RD. Volit počet pytlů na ulici a ne na jednotlivé RD.



OV Výhoda vyslovuje poděkování Městské policii za prováděné kontroly na
autobusové zastávce Výhoda a v okolí SOŠ Dakol
____________________________________________________________________________
Podpis předsedy výboru:

ing. Jiří Bobrek

ad 1) Určeno k projednání na ZM dne: ………0.…..……..
ad 2) Datum předání tajemníkovi: 27. května 2010
Podpis tajemníka MěÚ: ……....................
ad 3) Datum předání:
Podpis zástupce příslušného orgánu města: ……...................................

