Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny
konaného dne 12. 2. 2019 od 18:00 hod. v knihovně
Vrchoviny
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Ludmila Horáková, Pavel Fanta, Jiří Anděl, Dis., Miroslav
Jarolímek, Pavlína Balcarová, Ing. Kateřina Schneiderová
OMLUVENI:
HOSTÉ: Václav Suchánek
PROGRAM
1. Představení nových členů osadního výboru Vrchoviny a seznámení s činností OV
2. Vodní nádrž Vrchoviny p. č. 215
3. Kamenný most a jeho rekonstrukce
4. Vánoční osvětlení - náhrada a doplnění
5. Přístupová komunikace a parkovací plocha u č. p. 60
6. Nové webové stránky Vrchovin
7. Doplnění kroniky Vrchoviny
8. Křížek nad Vrchovinami
9. Správci kroniky Vrchoviny pro roky 2024 – 2030
10. Umístění měřiče rychlosti a kontrola rychlosti na silnici II/28520 (od Krčína)
11. Znak Vrchovin
12. Žádost o členství v OV Vrchoviny
13. Servis hodin na hasičské zbrojnici
14. Přesun či odstranění přechodného dopravního značení
15. Požadavky na Technické služby
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Představení nových členů osadního výboru Vrchoviny a seznámení s činností OV
Proběhlo představení všech členů OV Vrchoviny a podrobné seznámení s činností a pravomocí
členů OV.
2. Vodní nádrž Vrchoviny p. č. 215
Nové složení OV jednohlasně souhlasí se zařazením rekonstrukce vodní nádrže v investičních
prioritách Vrchovin pro rok 2019. Požadavkem je postupná realizace již zpracované projektové
dokumentace i s přihlédnutím na výsledky prohlídky TBD nad vodními díly. Prioritně, s ohledem
na těsně přiléhající nově rekonstruované nemovitosti, je nutné řešit opravu vlastního vypouštění
nádrže s přesunem vypouštěcího kanálu na obecní pozemky nacházející se mezi pozemky p. č.
99 a p. č. 216.

3. Kamenný most a jeho rekonstrukce
Nové složení OV Vrchoviny dále jednohlasně souhlasí se zařazením a ponecháním rekonstrukce
kamenného mostu mezi investičními prioritami Vrchovin pro rok 2019. Na stav mostu OV
upozorňuje již mnoho let, od roku 2016 je jeho stav již havarijní. OV Vrchoviny z tohoto důvodu
žádá o pokračovaní v řešení této situace a zařazení akce zpět mezi priority města, tak aby byl
obnoven a zajištěn bezpečný průchod pro pěší a cyklisty.
4. Vánoční osvětlení – náhrada a doplnění
OV Vrchoviny schválil vzhled vánočního osvětlení a žádá o:
a/ náhradu nefunkčního vánočního osvětlení na hasičskou zbrojnici
b/ doplnění výzdoby vánočního stromu o denní dekorace
vše ve spolupráci s ORM.
5. Přístupová komunikace a parkovací plocha u č. p. 60
Nové složení OV Vrchoviny dále jednohlasně podporuje záměr výstavby přístupové komunikace
a parkovací plochy u č. p. 60 (knihovna). Tato investice byla přesunuta do kapitoly „Akce
k zařazení a k realizaci do následujícího roku“ tedy rozpočtu na rok 2020, dle informací z OMM.
6. Nové webové stránky Vrchovin
OV Vrchoviny žádá o honorář pro správce nových webových stránek pana  v částce 500
Kč/měsíc pro rok 2019.
Dále OV Vrchoviny prosí o rozšíření kontaktu na  mezi pracovníky městského úřadu pro
případ předání důležitých upozornění pro obyvatele Vrchovin (např. odstávka vody, elektřiny,
svoz nebezpečných látek, atd.). Informace jsou následně uveřejněny na webu a zaslány pomocí
informačních sms.
7. Doplnění kroniky Vrchoviny
OV Vrchoviny souhlasí s možností doplnění a dopracování chybějící části kroniky Vrchovin
(z období 1. republiky) prostřednictvím Státního okresního archivu Náchod. Kronika Vrchovin je
veřejnosti k dispozici v místní knihovně. OV Vrchoviny by z tohoto důvodu chtěl požádat
o finanční zajištění této akce v maximální hodnotě 6 000 Kč.
8. Křížek nad Vrchovinami
OV Vrchoviny informuje o opravě pietního místa, připomínající zavraždění místní dívky Evy
Suchánkové. V loňském roce došlo k nátěru bílého kříže a plůtku, dále k odstranění křoví.
Snahou je pokračovat v péči o toto pietní místo a osadit křížek fotografií dívky. Z těchto důvodu
OV Vrchoviny žádá o příspěvek na realizaci tohoto kroku v maximální výši cca 1000 Kč.
9. Správci kroniky Vrchoviny pro roky 2024-2030
OV Vrchoviny ustanovil budoucí správce místní kroniky pro roky 2024-2030. Seznam kronikářů
je následující: 2024 – Suchánkovi, 2025 – Berkovcovi, 2026 – Hyrč + Filipcová, 2027 – Dubský,
2028 – Balcarovi, 2029 – Hanzlovi, 2030 – Jarolímkovi.

10. Umístění měřiče rychlosti a kontrola rychlosti na silnici II/28520 (od Krčína)
OV Vrchoviny by s otevřením nově zrekonstruované silnice II/28520 a se zvýšenou
frekventovaností dopravy chtěl upozornit na nedodržování maximálně stanovené rychlosti,
především při vjezdu do obce Vrchoviny. OV Vrchoviny dává podnět pro umístění ukazatele
rychlosti ve směru od Krčína a současně by chtěl požádat MP o zvýšení kontrolní činnosti v této
lokalitě.
11. Znak Vrchovin
OV Vrchoviny by rád požádal o vyhotovení znaku Vrchovin (podklady má paní Horáková) a o jeho
umístění do zasedací místnosti městského úřadu v 1. poschodí.
12. Žádost o členství v OV Vrchoviny
Obyvatelé Vrchovin pan  a pan  se chtějí stát novými členy OV Vrchoviny pro volební
období 2018 – 2022.
13. Servis hodin na hasičské zbrojnici
OV Vrchoviny by chtěl požádat o opravu ciferníku a celkový servis hodin na budově hasičské
zbrojnice ve Vrchovinách.
14. Přesun či odstranění přechodného dopravního značení
OV Vrchoviny upozorňuje na nevhodné umístění dopravního značení, které informuje o řízení
dopravy při vjezdu na Husovo náměstí světelnou signalizací. Dopravní značka, poměrně velkého
formátu je umístěna přímo na chodníku, při výjezdu z kruhového objezdu. Procházejícím je tak
zabrána většina chodníku. Velmi nebezpečné je to zejména pro starší občany a matky s kočárky,
které jsou nuceny se vyhýbat do komunikace. OV Vrchoviny dává podnět pro přesunutí či
odstranění tohoto přechodného dopravního značení.
15. Požadavky na Technické služby
OV Vrchoviny by rád požádal TS o:
a/ zabezpečení prostoru proti pádu u studny na kamenném mostě
b/ zabezpečení prostoru proti pádu (v prostoru výpusti) u rybníka p. č. 215

ZAPSAL: Ing. Kateřina Schneiderová, Mgr. Hana Rydlová

