Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny
konaného dne 12. 9. 2017 od 18:30 hod. v knihovně
Vrchoviny
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Ludmila Horáková, Petr Fišer, Ing. Václav Voborník, Ing. Tomáš
Roštlapil, Pavel Fanta, Jiří Anděl, Dis., Zdeněk Nerud
OMLUVENI: Roman Macháně
HOSTÉ:
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách
Investiční priority OV Vrchovin pro rok 2018
Popelnice na nápojové kartony
Požadavky pro TS
Poděkování

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách
OV se seznámil s odvoláními Občanského sdružení za Vrchoviny krásnější a pana V.S. ke
Krajskému úřadu v záležitosti „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro
pěší a cyklisty“. Přes časové průtahy, které odvolací proces způsobí, věříme, že k realizaci
projektu dojde podle původního harmonogramu. Nadále podporujeme tento projekt jako
aktuálně jedinou reálnou variantu, která zajistí bezpečný přechod pro pěší a cyklisty v místě
kamenného mostu, který je dlouhodobě v havarijním stavu.
2. Investiční priority OV Vrchovin pro rok 2018
1/ Nasvětlení přechodů pro chodce u kruhového objezdu na silnici I/14 – OV již
v minulých letech zdůrazňoval nedostatečné osvětlení přechodů v okolí kruhového objezdu,
konkrétně u autobusové zastávky (zápis č. 5 z roku 2015, ke kterému jsme dostali níže
uvedené vyjádření z ORM: k zápisu OV Vrchoviny č. 5 z 9/12/2015 k bodu 5. Vám posíláme
následující informace: Nasvětlení přechodu pro chodce ve Vrchovinách, především u
kruhového objezdu, je nutné řešit komplexně. Z vyjádření dopravního inspektorátu vyplývá
doporučení řešit nasvětlení a stavební úpravu přechodů pro chodce minimálně ve třech
směrech. Nelze tedy řešit pouze Vámi zmíněný přechod silnice I/14 u autobusové zastávky.
V současné době takováto komplexní akce není projekčně připravena, tak aby mohla být
podkladem pro případnou žádost o dotaci. Co se evropských zdrojů týká, v novém období
jsou podporovány aktivity v oblasti „bezpečnost v dopravě“. Podmínky programu sledujeme,
projektový záměr (nasvětlení přechodů) budeme případně konzultovat s poskytovatelem. Ve
vztahu k rozpočtu města by byl projekt řešen v následujících letech - 11/1/2016 Ing.
Vojnarová).

2/ obnova autobusové čekárny směr Náchod – OV souhlasí s jednotnou podobou
autobusových čekáren v rámci města a nemá námitek ani s případným posunem čekárny
v rámci jejího umístění na pozemky, které nejsou ve vlastnictví města.
3. Popelnice na nápojové kartony
OV žádá na základě podnětů obyvatel z dolní části obce Vrchovin o umístění popelnice o
objemu 360l pro nápojové kartony na dolní stanoviště svozu komunálního odpadu. Zatím je
zde umístěn kontejner na sklo, papír a plasty. Kontejner s platy bývá velmi často přeplněn i
přesto, že frekvence svozu je 2x v týdnu. Popelnice na nápojové kartony by z části odlehčila
přeplněnému kontejneru na plasty.
4. Požadavky pro TS
1/ umístit betonový žlábek podél vjezdu do zahrady u č. p. 88 pí D.K. – dešťová voda
s nánosy jde k ní do zahrady – došlo by tím k odklonění dešťové vody do veřejné kanalizace,
již bylo konzultováno s panem Trojanem
2/ železniční viadukt k letišti – opadávají zde velké kusy betonu přímo z konstrukce mostu
na silnici – TS odstranili nejnebezpečnější části, je nutné další řešení této situace s ČD!
3/ pro zahradníky - před č. p. 57 - vyřezat zeleň na obecním pozemku (dříve byl pronajímán
za údržbu) – pozemek je ve zcela neudržovaném stavu – usychající túje, přerostlé keře,…
4/ do požadavků na příští rok zařadit TS prořez lip v celé obci
5/ ohraničení obecního pozemku (zeleně) v okolí knihovny Vrchovin dle požadavku č. p. 60
– vyřizuje L. H. (dochází zde k velkému poškození trávního porostu z důvodu nevhodného
parkování) - již konzultováno
6/ oprava porušeného asfaltového povrchu před č. p. 115 o velikosti cca 30x30 cm
7/ oprava propadlé dlažby v chodníku u kontrolní šachty kanalizace u plotu č. p. 88
5. Poděkování
OV by rád touto cestou poděkoval za velmi pečlivou údržbu hřbitova ve Vrchovinách.

ZAPSAL
Mgr. Hana Rydlová

