Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny
konaného dne 30. 1. 2018 od 18:00 hod. v knihovně
Vrchoviny
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Ludmila Horáková, Petr Fišer, Ing. Václav Voborník, Ing. Tomáš
Roštlapil, Pavel Fanta, Zdeněk Nerud, Roman Macháně
OMLUVENI: Jiří Anděl, Dis.
HOSTÉ:

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instalace nového přístřešku zastávky BUS ve Vrchovinách směr Náchod
Zpevnění komunikace a parkovací stání ve Vrchovinách, č. p. 60 (knihovna)
Žádost o obnovu vodorovného značení v místní části Vrchoviny
Požadavky pro TS
Poděkování
Záměr vyhlášení památného stromu

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Instalace nového přístřešku zastávky BUS ve Vrchovinách směr Náchod
OV Vrchoviny odsouhlasil typ nového přístřešku pro zastávku BUS (měl by být totožný
s přístřeškem na zastávce Malecí, 4 m široký, uprostřed s lavičkou). Konečné umístění
přístřešku bude domluveno s ORM až po zaměření skutečného stavu inženýrských sítí. OV
souhlasí s případným posunem daného přístřešku ve všech směrech. Zároveň by rád
požádal o úpravu keřů stojících v zeleném pásmu nad stávajícím přístřeškem, které brání ve
výhledu na přijíždějící autobusy.
2. Zpevnění komunikace a parkovací stání ve Vrchovinách, č. p. 60 (knihovna)
OV Vrchoviny zasílá svůj návrh řešení k parkování u domu č. p. 60, příloha č. 1. OV
upřednostňuje zpevnění původní přístupové cesty ke stávajícím dřevníkům a pro parkování
by využil volný prostor před těmito stavbami a v jejich těsné blízkosti. Od této plochy by
postačoval pouze chodníček k zadnímu vchodu do domu. V návrhu pana Horváta je velmi
blízko parkovacího stání studna k č. p. 60.
3. Žádost o obnovu vodorovného příčného značení
OV Vrchoviny by rád požádal o obnovení vodorovného příčného značení na křižovatce
z Šonova směr Krčín. Křižovatka je velmi nepřehledná a ještě ji ztěžuje parkování automobilů
přímo v křižovatce. Stávající značení již není viditelné.

4. Požadavky pro TS
1/ - na opravu parapetu pod oknem u zastávky BUS (nebezpečně trčící ulomený kovový
parapet) ve směru na Nové Město nad Metují
2/ - na instalování lavičky na venkovní část zastávky BUS (volně stojící lavičky umístěné
uvnitř zastávky byly odvezeny kvůli nevhodnému chování bezdomovců)
3/ - na přidání jednoho kusu osvětlení na silnici směrem ke hřbitovu, konkrétně na sloup el.
vedení u č. p. 108. V tomto úseku není chodník, je zde poměrně velký provoz a osvětlení pro
chodce není dostatečné
4/ - na dočištění obecního prostoru před domem č. p. 57, zahradníci zde na konci loňského
roku pokáceli přerostlou tůji, ale na pozemku ještě zůstaly další nevyřezané keře a nějaké
staré oplocení
5. Poděkování
OV Vrchoviny by rád poděkoval paní J.P. za vedení obecní kroniky v roce 2017.
6. Záměr vyhlášení památného stromu
OV Vrchoviny souhlasí se záměrem vyhlášení památného stromu, a to lípy srdčité na
pozemku p. č. 875/1 v k.ú. Vrchoviny.

ZAPSAL
Mgr. Hana Rydlová

