
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OV ANDĚLSKÁ HORA 12.4.2013 

Přítomni: Čermáková, Kačenová, Junek, Zoul 

Omluvena: Večeřová  

Hosté: Hartlová, Trefášovi, Čimbura, Bouda,  

Info:  

- Byl vybudován přístřešek na dětském hřišti, stavba stála 95 

300,- na letošní rok nám tedy zbývá 15 000,- 

- Byl odstrojen vánoční stromek 

- Podána žádost od pana Trefáše na umístění značky „Zákaz 

vjezdu“ na komunikaci nad parcelami 138/1, 143/1 , 148. 

Prosíme městskou policii o vyjádření.  

- Žádáme o úpravu cesty k podchodu, par. č. 728-ostatní 

komunikace 

- Dům č.p. 93 Alina Matysová – bude znovu pozván statik 

- U pana Peřiny se konalo OV celkem 8x a jeden večer se 

starostou. 29. 1.2013 podal pan Peřina žádost o poplatek za 

zasedání OV v částce 200,- Kč za zasedání. Na dalším zasedání, 

když byla předána platba, podal pan Peřina požadavek o 

zaplacení všech zasedání OV, která se u něj konala zpětně. 

OV podal návrh na zaplacení za poslední 3 zasedání a za 

zaplacení každého dalšího zasedání.  S tím pan Peřina 

nesouhlasil a obrátil se na městský úřad Chrastava. 



-  Pan Trefáš vysadí na návsi stříbrný smrk. OV a přítomní občané 

odsouhlasili pokácení 1ks stromu – borovice na návsi. 

- Žádáme o sestavení pingpongového stolu vedle dětského hřiště. 

- Žádáme o informaci, zda se během instalace závor bude také 

opravovat železniční přejezd 

- Webové stránky Andělské Hory jsou opět funkční 

- OV se pokusí spojit s panem Měřičkou ohledně pronájmu 

kostela 

- Byl podán návrh na obnovení urnového háje u kostela 

- Podán návrh o získání dotace na koupi domu č.p. 50 pro zřízení 

kulturního centra obce.  

- Prosíme o zhodnocení stavu jasanu naproti Bohuckim po pravé 

straně na cestě nahoru k hájence. 

- Žádáme o kontrolu znečištění komunikace od společnosti 

Branaldi a Sedrus. Občané si stěžují na kamiony, které 

komunikaci znečišťují.  

- Žádáme o umístění patníků v zatáčce za restaurací „U Marušků“ 

ve směru do Chrastavy. Dříve zde byla hrušeň. 

- Další zasedání OV se koná dne 17. 5. 2013 od 19:00 u Wolfů 

 

 

Zapsala: Helena Kačenová 


