Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného
dne 29.6.2021 od 18:30 hod. v knihovně
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Ludmila Horáková, Pavel Fanta, Pavlína Balcarová, Miroslav
Jarolímek, Ing. Kateřina Schneiderová
OMLUVENI: Jiří Anděl, Dis.
HOSTÉ:
PROGRAM
Návrh obnovení rozpočtové položky č. 2221 „Přístřešky pro autobusové zastávky“
Žádost o rozšíření programu oslav – kladení věnců
Poděkování za úklid a výzdobu křížku ve Vrchovinách
Požadavek na doplnění třešňové aleje podél chodníku mezi Vrchovinami směrem
k benzinové pumpě
5. Bezdomovci ve Vrchovinách – vývoj situace
6. PD k chodníku ve Vrchovinách podél vývěsek
7. Požadavky na TS
1.
2.
3.
4.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Návrh obnovení rozpočtové položky č. 2221 „Přístřešky pro autobusové zastávky“
OV Vrchoviny navrhuje obnovení rozpočtové položky č. 2221 „Přístřešky pro autobusové
zastávky“ ve Vrchovinách s tím, že v rozpočtu města na rok 2021 je pro zpracování PD pro
akci „Kamenný most ve Vrchovinách“ schválena částka 300 tis. Kč, tato částka nebude
využita zcela, ale dle smlouvy o dílo z ní bude využito pouze 146,5 tis. Kč. Zbytek uvedené
částky by proto mohl být využit na obnovení položky pro autobusový přístřešek ve
Vrchovinách, který je po dlouhé době již majetkově vypořádaný.
2. Žádost o rozšíření programu oslav – kladení věnců
Místní knihovna ve spolupráci s OV Vrchoviny chce uspořádat na počest padlých
spoluobčanů při květnových oslavách kladení věnců krátkou pietní oslavu - čtení životních
příběhů
těchto
hrdinů.
Tímto bychom chtěli požádat o ozvučení uvedené akce a hlavně o její zařazení
do programu oslav.
3. Poděkování za úklid a výzdobu křížku ve Vrchovinách
Touto cestou by chtěl OV Vrchoviny poděkovat paní Martínkové a paní Zákravské za
pravidelnou výzdobu a úklid křížku ve Vrchovinách u hlavní sinice I/14.
4. Požadavek na doplnění třešňové aleje podél chodníku mezi Vrchovinami směrem
k benzinové pumpě
Žádáme o doplnění třešňové aleje vedoucí podél chodníku do Vrchovin. Některé stromy již
byly pokáceny (suché, rozlámané) a není místo nich provedena náhradní výsadba.
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5. Bezdomovci ve Vrchovinách – vývoj situace
OV Vrchoviny by chtěl opět upozornit na větší množství bezdomovců pobývajících v bývalých
objektech slepičáren ve vlastnictví firmy Nahořanská a.s.
Pan starosta přislíbil jednání s majitelem firmy, bylo přislíbeno i nápravné řešení (zbourání
zbytků staveb), ale od prosince 2019 nemáme žádné nové zprávy o vývoji situace a stav
s bezdomovci má zhoršující se tendenci. Může dostat nějaké nové informace?
6. PD k chodníku ve Vrchovinách podél vývěsek
OV Vrchoviny vznáší dotazy k PD chodníku ve Vrchovinách podél vývěsky. Prvotním
impulsem požadavku doplnění chodníku byla za prvé absence chodníku a za druhé řešení
(zamezení) parkování vozidel, které způsobují nebezpečnou situaci jak pro chodce, tak pro
ostatní účastníky silničního provozu. OV Vrchoviny se domnívá, že takto navržený chodník
sice umožní průchod chodců, ale nezamezí zastavovaní vozidel ve vzniklém zálivu, který se
zdá pro odstav auta nedostatečný a hrozí buď parkování na chodníku či zasahování do
vozovky. Proč není projektovaný chodník navržen v jedné linii? Další otázku vznáší OV na
doplnění osvětlení, které je osazeno až po přechod pro chodce ve směru na město. Dochází
zde k doplnění 4 stožárů VO a samotnému nasvětlení pouze jednoho místa pro přecházení.
V minulosti, když OV Vrchoviny žádal o osvětlení jednotlivých přechodů, například od
autobusové zastávky, byl návrh zamítnut z důvodu nekomplexnosti osvětlení (buď nasvětlení
všech přechodů pro chodce nebo žádný). A nyní je nasvětlen pouze jeden a jednostranně.
Další dotaz OV vznáší na termín vlastní realizace a na povrch samotného chodníku
(vzhledem k ÚS)?
7. Požadavky na TS
Uvedené požadavky byly, a ještě budou dopřesněny přímo s panem Trojanem.
- přemístění lavičku z kopečka nad bývalou školou před hasičskou zbrojnici + přidání
odpadkového koše
- upevnit v několika výškových pásmech výstražnou pásku mezi křížek a ořešák –
zamezení nepovoleného průjezdu osobních vozidel
- úprava dolního kontejnerového stání – otočení umístěných nádob

ZAPSAL: Mgr. Hana Rydlová

