Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 11. 5. 2022
Přítomni členové OV a
hosté
Nepřítomni
Program

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

Revitalizace
náměstí

V současnosti se pracuje na zadání k vypracování projektové dokumentace
ve stupni studie pro revitalizaci veřejného prostoru náměstí 9. května
v Ondřejově – s možností etapizace. Součástí studie bude doporučení - tzv.
vzorník mobiliáře a použitých materiálů.

Aktuální
informace k
naposledy
řešeným
tématům

➢ Brigáda – Čistý Ladův kraj - HCh napíše o akci článek do Ozvěn
➢ Čejkovská – vlastník nabídl pozemky k odprodeji – v jednání - trvá
o Vlastníci navrhnou omezení na příjezdové cestě (SF)
➢ Čejkovská + Pod Hřištěm - Obec dosype cestu štěrkem @ pan
starosta
➢ Poklopy na kanalizaci na náměstí – @ pan starosta – Martin
Padevět zaslal kontakt na výrobce gumových špuntů – obec poptá,
zda je možné zaslat vzorky špuntů – v obci je několik druhů poklopů
– potřeba vyzkoušet
➢ Omezení rychlosti Pražská + Turkovická – poptán radar na měření
rychlosti se záznamem SPZ - @ pan starosta zjistí cenu radarů, 13.
5. se také uskuteční schůzka ohledně kamerového systému pro
obec

Další témata /
podněty

➢ Nahlášena černá skládka vedle fotbalového hřiště – OK – uklizeno
v rámci akce Čistý Ladův kraj (uklizeno díky ZŠ)
➢ Malování přechodů pro chodce - do začátku školního roku! @ pan
starosta
➢ Pila za hřbitovem – dochází k rušení klidu v oblasti silážní jámy za
hřbitovem – majitel začal jednat dle vyhlášky, tzn. v neděli je klid a
v ostatní dny končí s prací dříve
➢ Oprava ulice K Votavce – probíhá provizorní oprava – OK. V plánu je
celková rekonstrukce cesty – v létě padne rozhodnutí o dotaci,
pokud jí dostaneme - opraví se na jaře, pokud ne - menší opravy
děr proběhnou na podzim.
➢ Ul. Na Bělidlech – pan starosta prověří, zda je potřeba instalace
zrcadla u výjezdu na hlavní komunikaci, či bude stačit prořezat nálet

Další setkání Osadního výboru ve středu, 15. 6. v 18h.

