
 

Zápis z jednání 
Místního výboru městské části Polabec 
Zasedání č. 18 – 2/2019 

Datum a čas konání: 16. května 2019, 18:30 
Místo konání: Restaurace Jízdárna, U jízdárny 209, Poděbrady 
Přítomni: Petr Kulhavý (předseda), Ing. Jan Duba (tajemník), Jiří Mičánek, 

Josef Mihalík, Josef Strnad, Renata Strnadová 
Omluveni: Mgr. Jan Froněk 

Program jednání 
1) Zahájení jednání 
2) Kontrola plnění úkolů 
3) Stav budov v areálu bývalého zemědělského družstva 
4) Značka “Slepá ulice” při vjezdu do ul. Luční 
5) Termíny zasedání výboru v roce 2019 
6) Nefungující dešťová kanalizace v ul. Vřesová 
7) Různé 

Průběh jednání 

1 - Zahájení jednání 
● Předseda výboru přivítal členy Místního výboru městské části Polabec (dále jen           

“výbor”) a konstatoval, že je přítomno šest ze sedmi členů výboru a výbor je tím               
usnášeníschopný. 

2 - Kontrola plnění úkolů 
● Přerostlé dřeviny ohrožujících zdraví a bezpečnost 

○ J. Strnad předložil výboru seznam stromů v okolí dětského hřiště, jejichž stav 
ohrožuje bezpečnost (časté odlamování větví, zejména za větrného počasí) a 
navrhl výboru prohlasovat žádost o jejich nahrazení novými dřevinami. 

○ Usnesení č. 5/2019 (přijato - 6:0:0) 
i) Výbor žádá 
dotčené orgány města o pokácení přestárlých dřevin v ul. Růžová (v okolí            
dětského hřiště v Polabci) a následnou výsadbu dřevin nových. Umístění          
předmětných dřevin je uvedeno v příloze č. 2/2019-1. 
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● Pořízení značky na hřiště 
○ J. Mičánek seznámil výbor s odhadovanými náklady na pořízení zamýšlené          

tabule s upozorněním (cca. 600 Kč za tabulku 20x40cm). Z následné diskuze            
vyplynula nutnost připravení grafických podkladů. 

○ Úkol: Výbor pověřil J. Dubu vypracováním několika variant provedení tabule s           
upozorněním. 

3 - Stav budov v areálu bývalého zemědělského družstva 
● P. Kulhavý seznámil výbor se záměrem řešit stav budov v areálu bývalého 

zemědělského družstva v Polabci. Podle všeho se stav zbytků budov nadále 
zhoršuje a pravděpodobně hrozí zřícením a tím i ohrožení bezpečnosti, protože celý 
areál je “zabezpečen” pouze jednou zákazovou tabulkovou tabulkou umístěnou u 
vstupu do areálu u cesty ve směru od Polabce.  
 

 
 

● Usnesení č. 6/2019 (přijato - 6:0:0) 
i) Výbor žádá 
dotčené orgány města o vyzvání majitele/ů budov v areálu bývalého zemědělského 
družstva v Polabci (parcely č. 127/4) v Polabci o demolici štítu a komínu rozvaliny 
budovy na zmíněné parcele. Výbor se domnívá, že zbytky budovy ohrožují 
bezpečnost a zdraví. 
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4 - Značka “Slepá ulice” při vjezdu do ul. Luční 
● P.Kulhavý předložil výboru návrh na umístění dopravní značky “Slepá ulice” při 

vjezdu do ul. Luční. Důvodem jsou bloudící cyklisté a automobilisté.  
● S rozpravy nad předloženým podnětem vyplynuly dva návrhy na usnesení: 

○ Návrh na usnesení 
Umístit značku ”Slepá ulice” do ul. Luční. 

○ 1. protinávrh (předložil J. Duba) 
Umístit značku “Slepá ulice” do ul. Luční a do ul. Lipová. 

● Podle jednacího řádu nechal předseda hlasovat nejprve o protinávrhu usnesení, 
který byl tímto přijat. 

● Usnesení č. 7/2019 (přijato - 4:2:0) 
i) Výbor žádá 
dotčené orgány města o umístění dopravní značky “Slepá ulice” při vjezdu (z ul. 
Jabloňová) do ul. Luční a ul. Lipová. 

5 - Termíny zasedání výboru v roce 2019 
● J. Duba upozornil členy výboru na skutečnost, že výbor je podle jednacího řádu 

povinen zveřejnit termíny svých řádných zasedání. V následné diskuzi se výbor shodl 
na tom, že další zasedání budou vždy první čtvrtek každého lichého měsíce (mimo 
července) a poslední čtvrtek v červnu. 

● Usnesení č. 8/2019 (přijato - 6:0:0) 
○ i) Výbor schválil 

termíny řádných zasedání výboru v 2. polovině roku 2019 takto:  
- 27. června 2019, 
- 5. září 2019, 
- 7. listopadu 2019. 

6 - Nefungující dešťová kanalizace v ul. Vřesová 
● R. Strnadová upozornila výbor na stále nevyřešenou situaci s odtokem dešťové vody            

v ul. Vřesová před mateřskou školkou. V době srážek se před školkou hromadí             
dešťová voda. 

● Usnesení č. 9/2019  (přijato - 6:0:0) 
i) Výbor opakovaně žádá 
dotčené orgány města o kontrolu průchodnosti dešťové kanalizace a vpustí dešťové           
kanalizace v ul. Vřesová před objektem mateřské školy (aktuální situace - Příloha            
2/2019-2). 

7 - Různé 
● J. Mihalík upozornil výbor na to, že provozní řád provozní řád dětského hřiště 

pravděpodobně podlehl vandalismu. 
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● Usnesení č. 10/2019 (přijato - 6:0:0) 
i) Výbor žádá 
dotčené orgány města o doplnění chybějícího provozního řádu dětského hřiště v 
Polabci. 

 
 
 
 
 
 
 
Petr Kulhavý 
předseda výboru 
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Příloha č. 2/2019-1 
Návrh na odstranění přestárlých dřevin v ul. Růžová v okolí dětského hřiště v Polabci. 
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Příloha č. 2/2019-2 
Dokumentace neprůchozí dešťové kanalizace v ul. Vřesová před objektem mateřské školky. 
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