Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny
konaného dne 24. 5. 2016 v knihovně Vrchoviny
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Roman Macháně, Ludmila Horáková, Tomáš Roštlapil, Pavel Fanta,
Petr Fišer, Zdeněk Nerud, Ing. Václav Voborník
OMLUVENI:
HOSTÉ: Ing. Michal Beseda, Martin a Kateřina Jirmanovi, Rudolf Tobolka, Vlastimil Horáček ml.,
Vlastimil Horáček st., Václav Škalda
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Žádost o pronájem pozemku – p. Tobolka
Žádost o prodej pozemku – p. Jirman
Žádost o prodej pozemku – p. Horáček
Návštěva Ing. Besedy
Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Žádost o pronájem pozemku
Na OV byl přítomen pan Tobolka, vysvětlil přítomným stav své žádosti. Stavební povolení, které vlastní
v platnosti k uvedené budově, kde požaduje zpevnění nájezdu, nijak tuto problematiku neřešilo.
OV doporučuje pronájem uvedeného pozemku č. 878/1 o výměře 44 m2 pro umožnění vjezdu do garáží.
Zároveň doporučuje zpevnění nájezdů ke garážovým vratům štěrkem či asfaltovým recyklátem.
Současná příjezdová cesta k nájezdům je z asfaltového recyklátu.
2. Žádost o prodej pozemku
Na OV byli přítomni manželé Jirmanovi, vysvětlili přítomným obsah své žádosti a jejich prioritní zájem
uvedený pozemek koupit.
OV odkup uvedeného pozemku č. 876/1 o výměře 28 m2 nedoporučuje (inženýrské sítě,…). OV
doporučuje výpůjčku uvedeného pozemku za údržbu, případně lehké zpevnění plochy štěrkem pro stání
auta. Jednalo by o obdobnou situaci jako u spousty dalších nemovitosti ve Vrchovinách.
OV by rád hledat společnou cestu v řešení obdobných problémů pro obyvatele Vrchovin (vstřícnější
řešení pro parkování na veřejných prostranstvích (návsi), odpovídajícího životu na vsi).
3. Žádost o prodej pozemku
Na OV byli přítomni pan Horáček mladší i starší, i oni přišli objasnit obsah své žádosti.
OV doporučuje prodej části pozemku, který tvoří rozdíl mezi zrekonstruovaným plotem a geodetickým
zaměřením daného pozemku. Prodej dalších požadovaných částí pozemku OV nedoporučuje

(inženýrské sítě,…), ale doporučuje jejich pronájem. Bylo by vhodné, aby došlo k jednání na místě a
upřesnění skutečně požadované plochu pronajímaných pozemků.
4. Návštěva místostarosty Ing. Michala Besedy
Ing. Beseda nás informoval o probíhajících i plánovaných akcích převáženě stavebního charakteru:
-

plánované opravy obecních silnic a chodníků v letech 2017 a 2018

-

projekt chytré kontejnery s O2

-

rozšíření výstavby nákupního centra u Penny

-

kamenný most v horní části Vrchovin

-

studie o tranzitní dopravě okolo N.M.n.M

5. Městské pozemky – úklid
OV byl upozorněn na některá neuklizená místa obecních pozemků ve Vrchovinách.
-

za skladem SDH – členové SDH již byli informováni a přislíbili příslušné místo uklidit do konce
měsíce června

-

ulička mezi č. p. 58 a č. p. 59 – OV žádá o projednání s příslušnými odbory města

6. Oprava kanálů na silnici k Hostinci u Škaldů
Pan Škalda navštívil OV a oznámil problém s kanalizací na místní komunikaci směrem od hasičské
zbrojnice k hospodě (viz. foto). Při deštích dochází k zaplavování objektu pohostinství. Kanalizační
vpusť, před č. p. 48 je v jiném výškovém profilu než asfaltový povrch. OV žádá o adekvátní formu
opravy např. jako u domu č. p. 125, pokud by to bylo technologicky možné. Na uvedeném místě byl
problém perfektně vyřešen a k zaplavení dolní části ulice již nedochází.
7. Porušení travní plochy u křížku
OV upozorňuje na ničení travní plochy kolem křížku. Místní obyvatelé si zde zkracují cestu přes travní
porost v těsné blízkosti obecních stromů a lampy veřejného osvětlení. Bylo by možné nějakým
způsobem zamezit průjezd?
8. Zákaz stání před obecními vývěskami
OV žádá o umístění značky zákazu stání či vodorovného značení zákazu stání před obecními
vývěskami (případně jiné alternativy). Velmi často zde parkují vozidla firmy Koberce Hylena, která
vlastní svoje vyhrazené parkoviště.
Upozorňujeme hlavně z důvodu bezpečnosti chodců (dětí). Děti chodící ze školy, musí kvůli
zaparkovaným vozidlům vcházet do silnice, než se znovu napojí na chodník.

9. Významná místa
OV navrhuje zařazení pomníčku (dřevěného křížku) nad Vrchovinami do seznamu památníků
udržovaných z městských prostředků. Je to pietní místo zřízené rodinou zavražděné dívky Evy
Suchánkové (v roce 1978). Bohužel všichni příbuzní, již zemřeli a Vrchoviny nedisponují žádnými
prostředky na údržbu tohoto místa (nátěr). Tato informace byla mimo jiné diskutována s Ing. Besedou
na OV.

ZAPSAL
Mgr. Hana Rydlová

