Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného
dne 21.6.2022 od 18:00 hod. v hasičské zbrojnici
Vrchoviny
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Ludmila Horáková, Jiří Anděl, Dis., Ing. Kateřina Schneiderová,
Miroslav Jarolímek, Pavel Fanta
OMLUVENI: Pavlína Balcarová
HOSTÉ: Ing. Martin Prouza

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

Vyjádření OV k zpracovanému návrhu vedení a názvů ulic ve Vrchovinách
Odcizený retárder na místní komunikaci z Přibyslavi do Vrchovin - náhrada
Termín realizace přístřešku BUS ve Vrchovinách směr Náchod
Žádost o rozšíření stacionárních radarů z Krčína do Vrchovin
Výměna hydrantů VAK Náchod – nedbalé provedení
Požadavky na TS

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Vyjádření OV k zpracovanému návrhu vedení a názvů ulic ve Vrchovinách
OV Vrchoviny nesouhlasí s předloženými návrhy vedení a názvosloví ulic ve Vrchovinách. OV
jednomyslně nesouhlasí s pojmenováním ulic ve Vrchovinách, tento názor je roky neměnný.
Předložené návrhy vzniklé na jednání názvoslovné komise byl na OV představit Ing. Prouza.
2. Odcizený retárder na místní komunikaci z Přibyslavi do Vrchovin - náhrada
OV Vrchoviny žádá o nákup nového retardéru, který byl na začátku měsíce června odcizen, další
dopravní značení související s retardérem zůstalo nepoškozené (upozorňující dopravní značky).
OV doporučuje umístění fotopasti, neboť úplnému odcizení retardéru předcházelo
několikanásobné poškození (částečná demontáž, částečné odcizení a na závěr úplné odcizení)
retardéru.
3. Termín realizace přístřešku BUS ve Vrchovinách směr Náchod
OV Vrchoviny žádá o sdělení termínu realizace instalace nového přístřešku BUS směr Náchod?
Stromy, které musely být kvůli umístění nového přístřešku jsou již 3 měsíce vykáceny a dál se
na pozemku nic neděje. Pozemek je neúnosně zarostlý velmi vysokým plevelem. Je možné s tím
něco udělat?
4. Žádost o rozšíření stacionárních radarů z Krčína do Vrchovin
OV Vrchoviny žádá o rozšíření měření rychlosti stacionárním radarem ve Vrchovinách směrem
od Krčína. Po opravě silnice podél Ammannu je rychlost projíždějících vozidel výrazně vyšší.
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5. Výměna hydrantů VAK Náchod – nedbalé provedení
OV Vrchoviny upozorňují na nedostatečné terénní úpravy po výkopových pracích (výměna
hydrantů) nedbalé urovnání terénu, nedostatečné množství zeminy v okolí vyměněných
hydrantů. Okolo některých hydrantů jsou hromádky kamení a nedosetá travní semena.
Doporučujeme upozornit VAK Náchod k nápravě popsaného stavu. Tento stav se týká všech
vyměněných hydrantů ve Vrchovinách.
6. Požadavky na TS
OV Vrchoviny by rád požádal TS o řešení následujících bodů:
a) úplné odstranění keřů pod a za vývěskami podél nového chodníku – zůstává z minulého
zápisu
b) navezení „frézinku“ na příjezdovou cestu k č. p. 1
c) vybílení přístřešku BUS směr Nové Město nad Metují
d) pravidelný úklid zastávky během vysypávání odpadkových košů
e) navezení „frézinku“ ke kontejnerovým stáním za knihovnou – vlastní stání ze zámkové
dlažby je třeba vyčistit od nánosů hlín a písku
f) vysečení levého břehu podél silnice směr Přibyslav (Bražanda) – náletové jasany

ZAPSAL: Mgr. Hana Rydlová
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