Zápis ze zasedání osadního výboru 8. září 2017
Přítomni: Čermáková, Zoul, Piterka, Kačenová, Trefášová
Hosté: Danielovi, Čimburovi, Zoul, Krchov, Feixová, Kačena, Wolfovi
Info:
-

-

Firma Eurovia odstoupila od smlouvy na opravu silnice pod kostelem. V současné
době hledá pan Fadrhons novou firmu, předpokládaná realizace je v letošním roce.
Prvek na workoutové hřiště je ve výrobě
Loučení s létem se koná 23. 9. 2017 od 15:00 na sportovním hřišti. Mimo jiné aktivity
se budou vyrábět další postavičky do Betléma.
Studánka zůstala během stavby chodníku zachována a je v ní voda
Bylo uklizeno dětské hřiště a jeho okolí, nálety okolo rybníka
Proběhla šetření o stavu přejezdu, jeho stav je havarijní. Nutná oprava proběhne do
konce roku 2017. Další rozsáhlá oprava je plánována na rok 2018.
Stromy na návsi byly opatřeny ochrannou gumou proti jejich poškození při sekání.
Žádáme o zařazení do plánu oprav na rok 2018 komunikaci z vesnice k podchodu a
komunikaci vedoucí k bývalé škole.
Žádáme o povolení pokácení 5ks jabloní 1ks borovice na návsi.
Na příštím zasedání osadního výboru bude stanoven termín setkání občanů na návsi
ve věci její revitalizace.
Byl podán návrh na nasvícení smrku na návsi. OV tento návrh projedná s městem.
Na cestě do kolonky se rozrostla křídlatka, netykavka a bolševník. Žádáme o návrh
řešení tohoto problému.
Osadní výbor požádá pana Měřičku o zapůjčení kostela na Mikuláše.
Osadní výbor plánuje aktualizaci map v informačních cedulích v roce 2018.
Žádáme o kontrolu a opravu propustku směrem k druhému přejezdu.
Žádáme městskou policii o důkladnou kontrolu parkování v obci na obecních
pozemcích.
Žádáme o zvážení možnosti vybudování druhé přístupové komunikace do vesnice.
Vzhledem ke stavu přejezdu a provozu ve vesnici považujeme druhou příjezdovou
komunikaci jako nutné řešení pro bezpečnost občanů. Navrhujeme cestu od vlakové
zastávky nahoru, v současné době zde probíhá stavba domu, proto se domníváme, že
je vhodná doba pro realizaci.
Žádáme o vyjádření k zápisu
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