Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 2.3.2022
Přítomni členové OV a
hosté
Nepřítomni
Program

Revitalizace
náměstí

Vladimír Zámyslický (VZ), Světlana Fašinová (SF), Daniela Kalousová (DK), Jan
Chrástecký (JCH), Martin Padevět (MP), Martin Macháček (MM),
Jan Vávra (JV), Andrea Pačovská (AP), Martin Novotný (MN), Jan Šafra (JŠ),
Dana Neumannová (DN)
1. Aktuální informace k naposledy řešeným tématům
2. Další témata/podněty...

Dne 8. 12. nás navštíví Mgr. arch. Gabriela Kaprálová z kanceláře ASGK, která pro
nás vytvořila návrh v rámci našeho projektu Revitalizace náměstí. Po dohodě na
posledním OV jí byly zaslány naše připomínky a návrhy na změnu projektu, které
budou možné s ní osobně na tomto setkání projednat. Paní architektka nám dá
zpětnou vazbu, zda naše požadavky jsou realizovatelné a popř. jak.
Cílem je grafický návrh, pro který nebude zatím existovat projekt, ale bude sloužit
jako ucelená představa, jak by mohlo naše náměstí jednou vypadat a pokud to
půjde, postupně ho podle tohoto návrhu zkrášlovat.
•

Aktuální
informace k
naposledy
řešeným
tématům

STAUS: pan starosta bude informovat osadní výbor, jakmile návrh obdrží

➢ Čejkovská – vlastník nabídl pozemky k odprodeji – v jednání
o Vlastníci navrhnou omezení na příjezdové cestě (SF)
o Na jaře Obec dosype cestu štěrkem z důvodů ježdění velké
techniky (starosta)
➢ Poklopy na kanalizaci na náměstí – @ pan starosta – Martin Padevět
pošle kontakt na výrobce gumových špuntů
o Martin P kontakty přepošle na všechny členy

➢ Omezení rychlosti Pražská + Turkovická – poptán radar na měření
rychlosti se záznamem SPZ, další možnosti jsou 3D retardér, chodci
v silnici, popř. znovu zkusit prosadit značku 40
Další témata /
podněty

➢ Nahlášena černá skládka vedle fotbalového hřiště – pan starosta se
půjde podívat na místo + navrhne řešení její likvidace.
o Akce trvá (pan starosta)
➢ Na jaře malování přechodů pro chodce -trvá (pan starosta)
➢ Úklid obce plánován na březen-duben 2022 – pytle a rukavice má u
sebe DK
o DK bude kontaktovat p. Jandlovou z OÚ ohledně informací o
projektu úklidu Ladova kraje
➢ Pila za hřbitovem – dochází k rušní klidu v oblasti silážní jámy za
hřbitovem
o Zjistit aplikaci vyhlášky a jaké je ochranné pásmo kolem
hřbitova (pan starosta)

➢ Změna členství v Osadním výboru Ondřejov - zaslat k projednání na
zastupitelstvo (DK)
➢ Oprava ulice K Votavce – probíhá provizorní oprava , v plánu je celková
rekonstrukce cesty

➢ Jarní brigáda „Úklid Ladova kraje“ je naplánovaná na 23.4., sobota
8:30 ve spolupráci se Spolkem ŠKAMNA

Další setkání Osadního výboru bude upřesněno.

