Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného
dne 8. 9. 2020 od 18:30 hod. v knihovně Vrchovin
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Ludmila Horáková, Pavel Fanta, Jiří Anděl, Dis., Pavlína
Balcarová, Miroslav Jarolímek, Ing. Kateřina Schneiderová
OMLUVENI:
HOSTÉ: Petr Hable – starosta, Pavel Dubský – místostarosta SDH Vrchoviny, Matěj Prouza
PROGRAM
Přivítání starosty města Petra Hableho
Požadavky na TS
Stanovení investičních priorit OV Vrchovin pro rok 2021
Vyjádření k žádosti o prodeji části pozemku ve Vrchovinách p. p. č. 878/6, k. ú.
Vrchoviny
5. Vyjádření k žádosti o koupi části pozemku ve Vrchovinách p. p. č. 876/1, k .ú.
Vrchoviny
6. Zajištění bezpečného přecházení dětí přes kruhový objezd ve Vrchovinách
7. Převod finančních prostředků z dražby stromů
8. Prosba o upozornění na nedostatečného čištění koryta potoka na Povodí Labe
9. Žádost o přebytečnou umělou trávu z fotbalového hřiště
10. Bezdomovci v bývalé slepičárně
11. Obnova polní cesty „Bražanda“
1.
2.
3.
4.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Přivítání starosty města Petra Hableho
OV Vrchoviny na svém jednání přivítal starostu města Petra Hableho. OV s panem starostou
diskutoval současná palčivá témata vrchovinských občanů (rekonstrukce kamenného
mostku, stále problematické odstranění zeminy na pozemcích u Ammannu, bezdomovci
v bývalých kurnících, problém týkající se studie veřejného prostranství,…).
2. Požadavky na TS
- vyčištění průchodu (brodu) přes potok nad vodní nádrží (od trávy, listí,…)
- umístění nových odpadkových košů ve Vrchovinách, konkrétní místa budou projednána
s TS
- možnost zpevnění okraje cesty od viaduktu směrem k Šonovu, velmi nebezpečný úsek
Uvedené body byly již konzultování s vedoucím TS.
3. Stanovení investičních priorit OV Vrchovin pro rok 2021
Podrobný rozpis investičních priorit byl předán Ing. Liboru Pozděnovi na OMM a současně
je přílohou tohoto zápisu č. 1.
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4. Vyjádření k žádosti o prodeji části pozemku ve Vrchovinách p. p. č. 878/6, k. ú.
Vrchoviny
OV Vrchoviny souhlasí s prodejem uvedené části pozemku p. p. č. 878/6 v k. u. Vrchoviny –
ve variantě č. 1 - cca 1 až 2 m² (hlasování: pro 6, zdržel se 1, proti 0)
OV Vrchoviny nesouhlasí s prodejem uvedené části pozemku p. p. č. 878/6 v k. u. Vrchoviny
– ve variantě č. 2 - cca 100 m² (hlasování: pro 7, zdržel se 0, proti 0)
5. Vyjádření k žádosti o koupi části pozemku ve Vrchovinách p. p. č. 876/1, k .ú.
Vrchoviny
OV Vrchoviny nesouhlasí s prodejem uvedené části pozemku p. p. č. 876/1 v k. u. Vrchoviny.
OV Vrchoviny nemá žádných námitek proti tomu, aby si žadatel ponechal uvedený pozemek
ve výpůjčce. (hlasování: pro 7, zdržel se 0, proti 0)
6. Zajištění bezpečného přecházení dětí přes kruhový objezd ve Vrchovinách
Místní občané přišli s žádostí a návrhem o zajištění bezpečného přecházení dětí přes
kruhový objezd ve Vrchovinách hlavně na přechodu směrem ke Krčínu. Je zde velmi hustý
provoz od Náchodu a přechod je lehce pod horizontem, kde obzvláště malé děti nejsou vůbec
vidět. Stávající dopravní značení, snížená rychlost na 30 km v hodině a přechod pro chodce,
nejsou řidiči vůbec respektovány.
Navrhujeme: umístění výrazně světélkující dopravní značky: POZOR DĚTI“ a službu
„přechodáře“ u přechodu směrem ke Krčínu.
Dále žádáme o obnovení nástřiku vodorovného značení přechodu pro chodce v tomtéž
místě, je skoro neznatelný, viz příloha č. 2.
7. Převod finančních prostředků z dražby stromů
OV Vrchoviny odsouhlasil převod finančních prostředků z prodeje stromů k očesání
do pokladny Sboru dobrovolných hasičů Vrchoviny. Jedná se o částku 1.520,-Kč.
8. Prosba o upozornění na nedostatečného čištění koryta potoka na Povodí Labe
OV Vrchoviny by rád požádal o upozornění příslušného úseku odboru životního prostředí na
nedostatečné čištění koryta potoka, který protéká přes celé Vrchoviny. V některých úsecích
potoka jsou poměrně velké nánosy bahna, ve kterých se množí hmyz a silně to zde zapáchá
tlející trávou, obzvláště v dolní části obce.
9. Žádost o přebytečnou umělou trávu z fotbalového hřiště
OV Vrchoviny tímto žádá o přidělení přebytečné umělé trávy z opravovaného fotbalového
hřiště. Chceme jí využít na obou dětských hřištích, kde se v současné době velmi
komplikovaně seče a tudíž jsou zde neustále stížnosti maminek na nedostatečné posečení
trávy.

10. Bezdomovci v bývalé slepičárně
Problematika byla rozebírána i s panem starostou. Byla by zde i nabídka na poboření objektu
v rámci výpomoci místních občanů. Pokud by byly objekty jen hromady sutin, kdo by se v nich
nezdržoval.
11. Obnova polní cesty „Bražanda“
Členové OV by se opět rádi vrátili k problematice obnovení polní cesty „Bražandy“, jejíž
řešení bylo odsunuto kvůli koronavirové krizi a RM jí zatím zcela odložila z důvodů finanční
náročnosti.
OV by chtěl nabídnout součinnost občanů Vrchovin např. při kácení stromů, či dalších
činnost, které by byli v jejich silách, např. v rámci společné úklidové akce, aby byla celá
realizace schůdnější a samozřejmě finančně méně náročná.
OV upozorňuje i na skutečnost, že o výjezdu zástupců RM nebyl informován, proto se nikdo
z OV nemohl schůzky na místě zúčastnit a vysvětlit detailněji zamýšlenou realizaci.

ZAPSAL: Mgr. Hana Rydlová

Investiční priority OV Vrchoviny pro rok 2021
1. Obnova autobusové čekárny směr Náchod

Již je vyřešeno majetkové narovnání týkající se pozemků pod stávajícím přístřeškem a jeho
nejbližšího okolí.
2. Dostavba chodníku podél obecní vývěsky u okružní křižovatky

Právě se zpracovává PD pro propojení stávajících chodníků.
3. Rekonstrukce kamenného mostku ve Vrchovinách

PD je pro tento projekt zpracována. V současné době stále probíhá řízení o povolení stavby.
Na mostku se v současné době řeší již druhý havarijní stav. Momentálně probíhá odstranění
havarijního stavu.
4. Úprava kontejnerového stání v dolní části Vrchovin

V minimálním rozsahu zajistit jednoduché ohraničení kontejnerového stání, které by plnilo
úlohu nejen estetickou, ale i funkční, neboť by zabraňovalo poletování volně ležících
odpadků po širokém okolí. Určitě by bylo možné vyřešit v rámci TS.
5. Příjezdová cesta a parkovací stání u objektu vrchovinské knihovny
Zadání PD na rok 2021 pro příjezdovou cestu a parkovací stání u knihovny ve Vrchovinách. Je zde
zcela nezpevněný pouze travnatý povrch. Následná realizace pro rok 2022. Akce je již nyní
v zásobníku.

ZAPSAL
Mgr. Hana Rydlová

dne: 9. 9. 2020

