Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny
konaného dne 4. 4. 2017 v knihovně Vrchoviny
PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Roman Macháně, Ludmila Horáková, Petr Fišer, Zdeněk Nerud,
Ing. Václav Voborník
OMLUVENI: Tomáš Roštlapil, Pavel Fanta
HOSTÉ: p. Kroulíková, p. Čechová, p. Zaňková, p. Mervartová, p. Horák,
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Vyjádření k žádosti o koupi pozemku
Poděkování za vedení kroniky
Žádost o kácení dřeviny rostoucích mimo les
Radar
Technické služby

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Vyjádření OV k žádosti o koupi pozemku č. p. 876/1
OV Vrchoviny nesouhlasí s prodejem uvedeného pozemku, nacházejí se zde inženýrské
sítě. V případě žádosti o výpůjčky daného pozemku nemá OV připomínek a souhlasí.
2. Poděkování za vedení kroniky
OV Vrchovin by rád poděkoval paní Ladě Ungrádové a velmi pěkné vedení kroniky Vrchovin
v roce 2016.
3. Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les
OV žádá o pokácení 1 ks ořešáku vlašského stojícího na obecním pozemku p. č. 878/6,
v těsné blízkosti č. p. 17 a kamenného mostu. Strom je starý a značně proschlý, svými
odpadávajícími větvemi ohrožuje rodinný dům i přiléhající pozemky u č. p. 17. Jeho
odstranění bude ku prospěchu i v průběhu rekonstrukce kamenného mostu.
4. Radar
OV žádá o opravu radaru na měření rychlosti vozidel přijíždějících do Vrchovin od Náchoda,
cca 1/3 diod je nefunkční.
5. Technické služby
-

upozornění Ing. Suchánka na rozježděný obecní pozemek p. č. 875/1, k rozježdění
pozemku došlo během oprav rodinného domu č. p. 112, mohlo by způsobovat potíže při
sečení obecních pozemků

-

prosba o sestříhání živého plotu od kruhového objezdu ve Vrchovinách dolů směr Krčín,
vylepšení přehlednosti (bezpečnosti) při výjezdu v křižovatce u rodinného domu č. p. 91

-

prosba o sestříhání živého plotu podél obecní komunikace k rodinnému domu č. p. 1.

-

sečení travního porostu v uličce za domem č. p. 84.

ZAPSAL
Mgr. Hana Rydlová

