Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny
konaného dne 26. 6. 2018 od 19:00 hod. v knihovně
Vrchoviny
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Ludmila Horáková, Ing. Václav Voborník, Pavel Fanta, Zdeněk
Nerud, Roman Macháně, Jiří Anděl, Dis.
OMLUVENI: Petr Fišer, Ing. Tomáš Roštlapil
HOSTÉ:

PROGRAM
1. Obnova autobusové čekárny směr Náchod
2. Vánoční výzdoba Vrchovin
3. Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Obnova autobusové čekárny směr Náchod
OV Vrchoviny doporučuje směnu pozemku p. č. 883/3 pod přístřeškem autobusové čekárny
paní P. Z. za pozemek v jiné lokalitě. Jiné řešení obnovy autobusové čekárny zatím není
možné, neboť Státní pozemkový fond (vlastník sousedního pozemku p. č. 885/15 ) vydal
zamítavé stanovisko pro umístění celého autobusového přístřešku na svůj pozemek. Za
stávajících podmínek není možné realizovat výměnu starého přístřešku za nový, protože
stávající přístřešek nestojí ani z částí na pozemcích obce.
Další možnost, která se momentálně vzhledem k vývoji situace přímo nabízí a OV Vrchoviny
by velmi uvítal jeho realizaci, je obnovit autobusový přístřešek v dolní části Vrchovin (tato
možnost již byla konzultována s ORM). V současné době se zde dokončuje rozsáhlá
rekonstrukce silnice směr Krčín a do konce září mají být kompletně zrekonstruovány i přilehlé
chodníky. Stávající autobusový přístřešek je velmi špatném stavu. Na tomto místě by
postačoval autobusový přístřešek o jeden stavební díl menší (levnější) a zmiňovaný
pozemek je ve vlastnictví obce (odpadl by zde problém s pozemky, který se řeší u horní
zastávky).
2. Vánoční výzdoba Vrchovin
OV Vrchoviny projednal s pracovnicí ORM druh a množství vánočního osvětlení pro letošní
rok 2018 ve Vrchovinách. Smrk u zastávky + smrk před hasičskou zbrojnicí, zde je podle
domluvy ještě třeba požádat pracovníky TS o vykácení přerostlých borovicových klečí.

3. Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách
OV Vrchoviny by rád obdržel od příslušných odborů MěÚ vyjádření k rekonstrukci
kamenného mostu ve Vrchovinách? Od loňského roku (zápis č. 3 ze dne 12. 9. 2017, bod
1), nemá OV Vrchoviny žádné informace o dalším postupu či řešení vzniklé situace
způsobené odvoláním Občanského sdružení za Vrchoviny krásnější ke Krajskému úřadu.
Jaké další kroky Město připravuje, aby mohla proběhnout plánovaná rekonstrukce
havarijního stavu kamenného mostu dle schválené PD?

ZAPSAL
Mgr. Hana Rydlová

