
Zasedání osadního výboru Andělská Hora ze dne 10. 5. 2019 

 

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

Omluven: Soldán 

Hosté: Lacika, Fritsch, Kačena, Švejda, Hartlová, Čimburovi, Svoboda, Čermáková, Kryštofová 

  

Info:  

- Zpráva o vyhodnocení dotazníku k výstavbě klubovny v Andělské Hoře. 

- V současné době probíhá studie na  vybudování nové příjezdové cesty do vesnice od 

vlakového nádraží. V této věci občané žádají o schůzku či večer s panem starostou a panem 

Fadrhoncem. Někteří občané nepovažují toto řešení za ekonomické a efektivní. Navrhují 

možnost oslovení jiného dopravce, či zakoupení vlastního autobusu pro obslužnost odlehlých 

částí města.  

- Diskuze a všechny dotazy budou zodpovězeny na Večeru se starostou 9.9.2019 v 17:00 na 

dětském hřišti 

- Jako další (nouzová) přístupová cesta do vesnice byla navržena lesní cesta na Barandov, kde 

by bylo možné zřídit také naučnou stezku. 

Vybudování další přístupové cesty z Andělské hory směrem k Barandovu by představovalo 

naprosto nehospodárnou investici mnoha desítek milionů korun. Mimoto zřizování naučné  stezky 

procházející volnou krajinou na hranici  přírodního parku Ještěd by mělo být  spíše v místech co 

nejméně dotčených lidskou činností. Pokud by však nebylo cílem poučení na stezce poukázat 

právě na různé formy zbytečné devastace přírody.  

- Představení fondu „VODA“  podrobně na www stránkách města: 

 http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/02/fvchr-2019.doc 

- Proběhly akce „Stopovaná“, „Ukliďme Česko- Ukliďme Andělskou Horu“ a „Pletení 

pomlázek“. 

- Byl osloven zahradník s poptávkou na zřízení záhonku s trvalkami u pomníku pod rybníkem, 

přítomní občané s návrhem souhlasí, osadní výbor zajistí realizaci.  

- Večer se starostou se koná 9. 9. 2019 od 17:00 na dětském hřišti. 

- Termín se nemění 

- Plánované rozšíření parkovacích míst  na návsi se tento rok neuskuteční z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. 

- Probíhá oprava silnice na návsi. Proběhne pokládka finální vrstvy.  

- Dětský den se koná 25. 5. 2019 od 14:00 hodin na návsi. Hledáme pomocníky na stanoviště. 

- Byly představeny nové webové stránky Andělské Hory. 

- K workoutovému prvku u sportovního hřiště bude zřízena dopadová plocha.  

- Žádáme městskou policii o kontrolu parkování kolem zastávek autobusu a volně pobíhajících 

psů.   

 Požadavek předán  veliteli městské policie 

- Vzhledem k nově vybudovaným komunikacím navrhujeme aktualizaci tras svozu 

komunálního odpadu. Nejlépe zrušením či minimalizací svozových míst s možností 

obslužnosti přímo u domů obyvatel. 

Rekonstrukce povrchu komunikací nemá bohužel podstatný vliv šířkové parametry průjezdních 

profilů v místech zatáček a křižovatek. Zda se  po úpravách povrchů zlepšila možnost průjezdu 

techniky zajišťující svoz komunálního odpadu  prověří ORM přímo na místě s řidičem společnosti 

zajišťující  svoz TKO. 

http://www.chrastava.com/zm/taj/2019/02/fvchr-2019.doc


- Prosíme o kontrolu a opravu schodů v podchodu a o jemnější pletivo na šachtu nad schody. 

(Padají do ní ježci). 

 Šachtu zajistí proti pádu živočichů  instalací kari sítě ORM co nejdříve . Vyčištění schodů a 

kanálových vpustí bude provedeno nejpozději do 27.5.2019. Oprava schodů bude provedena do 

15.6.2019.  

- Vzhledem k rozšiřující se skládce na „škvárovně“ navrhujeme umístění kamenu k druhému 

vjezdu. 

 Zmiňovaný vjezd zabezpečí ORM  do 31.5.2019.   

- Prosíme o vyjádření k zápisu 

 

 

Osadní výbor Andělská Hora 

 

Zita Václavíková     Miroslav Chvála 

Místostarosta      tajemník MěÚ 


