
Zápis ze zasedání osadního výboru Andělská Hora ze dne 13. 2. 2019 

Přítomni: Trefášová, Piterka, Hodaňová, Zoul, Soldán, Kačenová, Hrbková 

Hosté: Václavíková, Čermáková, Kačena, Čimburovi, Mařan, Feixovi, Hartlová, Hodaň 

 

- Občané byli seznámeni se záměrem  výstavby klubovny v Andělské Hoře na dětském hřišti 

 Rozměry stavby:  klubovna včetně sociálního zařízení 48m2, sklad 16 m2, altán 12m2 

 v současnosti nejsou v rozpočtu města potřebné finance pro realizaci klubovny 

 16. – 17. 2. 2019 bude roznesen do domácností dotazník týkající se výstavby klubovny, 

občané mají možnost vyjádřit svůj názor odevzdáním dotazníku  

do 4. března 2019 do schránky osadního výboru na návsi. 

- Večer se starostou se koná 29. 4. 2019 od 17:00 na dětském hřišti 

- Byla předložena studie rozšíření parkoviště na návsi. Po diskusi s občany a přihlédnutí 

k rozměrům silnice,  navrhujeme parkování šikmé, dále pak umístění obrubníků okolo 

kontejnerů na tříděný odpad. (zabezpečení kontejnerů proti pádu).  Zároveň navrhujeme 

přemístění cedulí  (mapa, informační cedule osadního výboru) nad vzniklé parkoviště.  

- Parkoviště na návsi  bude sloužit prioritně pro návštěvníky obce.  

- Most do kolonky se v  roce 2019 opravovat nebude. Bohužel byla zamítnuta dotace. Proběhne 

obhlídka mostu, na základě které budou odstraněny nedostatky.  

- Prosíme o kontrolu srozumitelnosti amplionu nad kostelem. 

- Žádáme o kontrolu železničního přejezdu vedoucího přes přístupovou komunikaci do vsi. 

(Poslední oprava přejezdu byla avizovaná jako dočasná s tím, že v plánu je generální oprava 

- přejezdu. Vozy na přejezdu zadrhávají.) 

- Osadní výbor přednesl návrh na osázení návsi trvalkami. Byl podán návrh na osázení gabionů, 

nad chodníkem podél Andělohorské ulice (u Sedrusu).  Osadní výbor osloví  zahradníka pro 

konzultování těchto  návrhů.   

- Město Chrastava rozesílá bezplatně aktuální informace přes sms. Například přerušení dodávek 

vody, elektřiny, plynu… Přihlásit se může každý občan na stránkách města Chrastava 

 

Informace  k zápisu ze zasedání ze dne 17. 11. 2018  

- Město Chrastava nebude investovat peníze do osvětlení cesty do kolonky  

- Byly instalovány lavičky  

- S panem Spáčilem byl posouzen stav hrušně na návsi. Hrušeň není ve špatném stavu, omezuje 

obyvatele pouze spadaným ovocem na místní komunikaci. Bude proveden omlazující řez.  

- Proběhla kontrola amplionů, jsou funkční. Pokud i přes funkčnost amplionů není hlášení 

slyšitelné, informujte OV nebo městský úřad.  

- Proběhne oprava schodů k vlaku, technické řešení  včetně umístění lavičky je v jednání 

- Ve věci navazujícího chodníku do Chrastavy nedošlo k žádné změně 

- K pomníku u lípy byl umístěn truhlík na květiny 

- Zpevnění komunikace u č. p. 31 a 32 je v řešení OMR 

- Na základě dopisu od obyvatel žijících v domech č. p. 5 a 3 nebude instalováno veřejné 

osvětlení v této lokalitě. V případě změny názoru je možné se obrátit na OV 

Osadní výbor Andělská Hora 

15. 2. 2019 


