Zápis ze 4. jednání Osadního výboru Vrchoviny
konaného dne 4. 9. 2018 od 18:30 hod. v knihovně
Vrchoviny
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Ludmila Horáková, Ing. Václav Voborník, Pavel Fanta, Zdeněk
Nerud, Roman Macháně, Jiří Anděl, Dis., Petr Fišer
OMLUVENI: Ing. Tomáš Roštlapil
HOSTÉ: Matěj Prouza

PROGRAM
1. Schválení/neschválení žádosti o odkoupení podzemního zásobníku vody „u svojanu“
ve Vrchovinách
2. Seznam investičních priorit pro rok 2019
3. Žádost o zpracování PD pro osvětlení kruhového objezdu
4. Plocha pro vysazení památné lípy ke 100. výročí založení Republiky
5. Žádost o retardér na silnici ve směru od Přibyslavi do Vrchovin
6. Žádost o obnovení přídavného zrcadla na kruhovém objezdu
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Schválení/neschválení žádosti o odkoupení podzemního zásobníku vody „u svojanu“
ve Vrchovinách
OV Vrchoviny nesouhlasí s prodejem podzemního zásobníku vody „u svojanu“, který sloužil
pro zásobování veřejného vodovodu na pozemku č. 876/4 panu J. Š. Proti hlasovalo 8 z 8
přítomných.
2. Seznam investičních priorit pro rok 2019
Je na samostatném listu jako příloha č. 1.
3. Žádost o zpracování PD pro osvětlení kruhového objezdu
OV Vrchoviny by chtěl znovu upozornit na nebezpečný kruhový objezd a jeho nedostatečné
osvětlení u přechodů pro chodce a zároveň na nedostatečné vodorovné označení přechodu
pro chodce směr Krčín. Chtěli bychom proto požádat o zadání PD pro kompletní osvětlení
přechodů v okolí celého kruhového objezdu.

4. Plocha pro vysazení památné lípy ke 100. výročí založení Republiky
OV Vrchoviny se jednomyslně shodl na místě pro vysazení památné lípy a to na pozemek
proti domu č. p. 86. Na uvedeném pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sítě a je zde
dostatečně velký prostor pro vzrůst lípy. Místo bylo vybráno i s ohledem na to, že sousedé
pomůžou se zaléváním v období sucha, jako je tomu např. před vrchovinskou knihovnou.
5. Žádost o retardér na silnici ve směru od Přibyslavi do Vrchovin
OV Vrchoviny žádá o umístění zpomalovacího nižšího retardéru na silnici ve směru od
Přibyslavi do Vrchovin v místech dopravní značky „30“. Bohužel tato dopravní značka není
vůbec respektována a vozidla vjíždějí do obce velmi vysokou rychlostí.
6. Žádost o obnovení přídavného zrcadla na kruhovém objezdu
OV Vrchoviny podporuje žádost obyvatel z místní části Vrchovin (slepá ulice) o obnovení
umístění malého přídavného zrcadla k již existujícímu zrcadlu na kruhovém objezdu ve
Vrchovinách, přílohou č. 2 je i podpisový arch místních obyvatel. (Před havárií autobusu zde
byla zrcadla dvě, od oné havárie se vrátilo pouze jedno zrcadlo). Výjezd na kruhový objezd
ze slepé ulice je velmi nebezpečný. Nejsou vidět auta přijíždějící od Nového Města směr
Náchod.

ZAPSAL
Mgr. Hana Rydlová

