Zápis z OV Vrchoviny č. 5 ze dne: 9. 12. 2015

PŘÍTOMNI:

Mgr. Hana Rydlová, Ing. Václav Voborník, Ludmila Horáková, Pavel Fanta,
Zdeněk Nerud, Tomáš Roštlapil, Roman Macháně, Petr Fišer, Jiří Anděl

HOSTÉ:

manželé Prouzovi, p. Suchánek, p. Beneš, p. Špreňar, p. Valtera, p. Knap, p.
Macháně - Přibyslav

1/ Jiří Anděl oznámil rezignaci na funkci předsedy OV ze zdravotních důvodů.
OV navrhuje nového předsedu Mgr. Hanu Rydlovou a zástupce předsedy Romana Macháně.
Zároveň prosíme o poděkování panu Andělovi za dlouholetou práci ve funkci předsedy OV.
2/ OV jednoznačně podporuje investiční akci ve Vrchovinách a to: dostavbu nedokončeného
chodníku pod novým železničním viaduktem.
3/ OV žádá TS o opravu pletiva na horním kamenném mostě (z důvodu bezpečnosti) a o
nátěr pumpu stojící u tohoto mostu.
4/ OV by rád požádal o příděl palivového dřeva pro vytápění hasičské zbrojnice, dřevo by
bylo opět zpracováno v rámci brigády. Kontaktní osoba: p. Fišer (starosta SDH Vrchoviny).
5/ OV by rád zdůraznil, že Vrchoviny mají nedostatečně osvětlený přechod pro chodce na
frekventované silnici 1/14 u autobusové zastávky (docházka dětí do ZŠ). Nebylo by možné
požádat např. o nějakou dotaci z programu EU?
6/ OV upozorňuje, že před domem p. Šmídy (č. p. 146) je otevřený kanál místní kanalizace
(pravděpodobně byl odcizen). Došlo, zde již k pádu dítěte, naštěstí jen s drobným
poraněním. Žádáme o jeho zabezpečení.

DOTAZY HOSTŮ:
1/ p. Macháně (Přibyslav) přišel oznámit stavbu plotu na svém pozemku, která bohužel
zasahuje do kdysi vysázené obecní zeleně. OV odsouhlasil vykácení potřebných keřů
k výstavbě plotu a domluvil se na náhradní výsadbě.
2/ p. Beneš (č. p. 9) a p. Suchánek (č. p. 54) by rádi dostali vyjádření příslušného útvaru
k havarijnímu stavu horního kamenného mostu. Mají strach, že jim části mostu začnou padat
na jejich pozemky – na konstrukci mostu je již velmi patrné vychýlení nad jejich pozemky.
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3/ p. Suchánek (č. p. 54) podal žádost a dodatečné osvětlení v horní části Vrchovin,
konkrétně to jsou sloupy el. vedení č. 27 (směr kamenný most) a 39 (na křižovatku směrem
k Hofmanům č. p. 97, případně dál).
4/ p. Valtera (č. p. 11) přišel požádat o umístění malého zrcadla k domu (č. p. 24). Je zde
velmi nebezpečný výjezd na hlavní silnici, výhled v tomto místě je ještě komplikován obecní
výsadbou keřů podél silnice, ty zde mají jasný efekt odhlučnění, proto by určitě nebylo
vhodné je vyřezat, ale umístit zde zrcadlo.
5/ Manželé Prouzovi (č. p. 26) upozornili na rozbitý chodník v zatáčce v blízkosti jejich domu.
Chodník je velmi poničen od kamionové dopravy. Navrhujeme jeho vyasfaltování obdobně
jako, tomu bylo na jiných podobně namáhaných místech ve Vrchovinách. Bylo by možné najít
nějaké řešení na ochranu chodců v této zatáčce (např. zábradlí)?
Dále upozornili na návrat bezdomovců do 2 polorozbořených objektů v dolní části Vrchovin.
Uvedené pozemky prý již změnily majitele (dříve p. Morávek) dnes (NAHOŘANSKÁ a.s., č. p.
112, 54907 Nahořany), bylo by možné požádat nové majitele o zjednání nápravy, např.
zabezpečení či zbourání uvedených objektů?

Zapsaly: Rydlová, Horáková
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