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Město Milevsko 

Komise pro místní části 

Rady města Milevska 

nám. E. Beneše 420 

399 01 Milevsko 

 

 

Zápis č. 2/2017 ze zasedání Komise pro místní části, které se konalo dne 28.06.2017  

 

Přítomni: Bc. Zdeněk Herout, předseda komise 

                Ing. Mgr. Miroslav Doubek 

                Alena Knotová 

                Ing. Pavel Zdeněk 

                Martin Smrček 

 

Omluveni: Karel Procházka, Radek Kotrba                   

 

 

Program: 

 

1) Zahájení 

 

2) Stav plnění úkolů  

 

3) Různé 

 

4) Závěr jednání 

 

 

Bod 1 

Na úvod předseda komise přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání, který byl schválen 

bez připomínek. 

 

Bod 2 

Komise projednala a vyhodnotila stav akcí podle plánu činnosti komise pro roky 2017 a 2018. 

Konstatovala, že z těchto akcí je zrealizováno vybagrování požární nádrže ve Dmýšticích. V současné 

době probíhá příprava k vyčištění vodoteče z návesního rybníka v Rukávči – realizace v září 2017. Ve 
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Velké proběhla renovace obrazů a oprava oken v kapličce a připravuje se výměna podlahy. Oprava 

chodníku na mostě a u mostu přes Hrejkovický potok ve Velké je ve fázi přípravy – plánováno zařadit 

do rozpočtu pro rok 2018. Rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech místních částech – pro místní 

část Velká plánováno zařadit do rozpočtu 2018 zhotovení projektové dokumentace a realizovat v roce 

2019, pro ostatní místní části zhotovení projektu v roce 2019 a realizace v roce 2020. Ostatní akce 

zařazené do plánu činnosti komise pro roky 2017 a 2018 byly zařazeny do trvalého zásobníku 

investičních požadavků.  

 

Bod 3 

V rámci projednávání tohoto bodu podali členové komise následující podněty: 

Dmýštice – opakovaná žádost o umístění informačních radarů na měření rychlosti. 

Dmýštice – žádost o nákup a instalaci (zabetonování) lavičky v prostoru proti autobusové čekárně.  

 

Bod 6 

Jelikož přítomní již neměli žádné další návrhy a připomínky, předseda komise jim poděkoval 

a jednání v 16:00 hodin ukončil. 

 

Příští jednání Komise pro místní části proběhne v měsíci září. 

 

 

V Milevsku dne 28.06.2017 

 

Zapsal: Ing. Milan Weber, tajemník komise 

           

          Bc. Zdeněk Herout v.r. 

            předseda komise 


