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Město Milevsko 

Komise pro místní části 

Rady města Milevska 

nám. E. Beneše 420 

399 01 Milevsko 

 
 

Zápis č. 2/2019 ze zasedání Komise pro místní části, které se konalo dne 24.04.2019 v místní části Velká  

 

Přítomni: Alena Knotová, předsedkyně komise, Ing. Mgr. Miroslav Doubek, Dušan Koutník, Karel Němeček, 

Karel Procházka, Zdeněk Vlk, Ing. Pavel Zdeněk 

                 

Program:  

1) Zahájení 

2) Stav plnění úkolů 

3) Informace z jednání Rady a Zastupitelstva města Milevska 

4) Různé 

5) Závěr jednání 

 

Bod 1 

Na úvod předsedkyně komise přivítala přítomné a seznámila je s programem zasedání, který byl schválen bez 

připomínek. 

Bod 2 

V rámci tohoto bodu poskytl informace vedoucí odboru investic a správy majetku Ing. David Lukeš u akcí 

spadajících do činnosti tohoto odboru: 

- vyasfaltování komunikací Klisín, Něžovice -  domluveno, že zástupci místních částí označí požadované 

komunikace ve fotomapě a předají na OISM, 

- oprava kanalizace a prodloužení stávající v Něžovicích – bude zaneseno do trvalého zásobníku investičních 

požadavků, 

- odstranění náletů kolem komunikací v Klisíně – bude provedeno v době vegetačního klidu, 

- zhotovení nové čekárny ve Velké – bude řešeno s ohledem na finance (nová čekárna nebo oprava stávající), 

- oprava chodníku na mostě přes Hrejkovický potok ve Velké – několikrát vznesen požadavek na Správu a 

údržbu silnic (SÚS odpověděla, že bere na vědomí), 

- rekonstrukce veřejného osvětlení ve Dmýšticích – probíhají přípravné práce, realizace pravděpodobně v roce 

2020 (v souvislosti s ukládáním kabelů do země firmou E.ON, s.r.o.), 

- výměna oplocení u čp. 24 ve Dmýšticích – objednáno u SMM s.r.o.. 
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Ostatní činnosti zahrnuté do plánu činnosti komise pro rok 2019: 

- stav výstavby cest v Rukávči po pozemkových úpravách – Bc. Šimákovou (odbor životního prostředí) byl 

kontaktován Státní pozemkový úřad v Písku (Ing. Kheková) a ta sdělila, že na cesty v Rukávči, zpracovávané 

v rámci komplexních pozemkových úprav jsou vydána stavební povolení a vše je připraveno k realizaci. Zbývá 

jediné, a to peníze. Peníze na letošní rok jim totiž ministerstvo škrtlo, takže budou čekat, jestli nevypadne 

nějaká jiná akce a v případě, že by se jiná akce nerealizovala, pak by bylo možné Rukáveč zrealizovat na 

podzim, 

- rekonstrukce kapličky v Rukávči – v květnu proběhne výběrové řízení, do konce roku by měla proběhnout 

realizace, 

- oprava automatického zvonění na kapličce ve Velké – opraveno, 

- oprava střechy na kapličce ve Velké – realizace letos podle finančních možností, 

- výměna dveří u kapličky ve Velké – podle vyjádření referentky ORR pro památky bude realizováno nejspíše 

na jaře 2020, je snaha využít dotaci. 

Ostatní plánované činnosti zůstávají zatím beze změn. 

Bod 3 

Informace podal člen Rady a Zastupitelstva města Milevska p. Karel Procházka. 

Bod 4 

V rámci tohoto bodu si členové komise na místě prohlédli některé realizované akce a objekty, které jsou 

zařazeny do plánu činnosti komise pro rok 2019.  

Z jednání komise vzešel podnět na opravu příjezdové komunikace do Klisína – bude předáno Mgr. Gabriele 

Zemanové na odbor investic a správy majetku.  

 

Bod 5  

Jelikož přítomní již neměli další návrhy a připomínky, předsedkyně komise jim poděkovala a ukončila jednání 

v 16:10 hodin. 

Příští jednání Komise pro místní části proběhne 26. června v Kulturním domě ve Dmýšticích. 

 

V Milevsku dne 24.04.2019 

Zapsal: Ing. Milan Weber, tajemník komise   

                                                                             

 

                                                                                              Alena Knotová v.r. 

                                                                                                předsedkyně komise 

 


