Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 22.2.2019
Přítomni členové OV a
hosté
Nepřítomni
Program

Jan Borgula, Jan Vávra, Martin Novotný, Světlana Fašinová, Dana Neumannová, Daniela
Kalousová; Andrea Pačovská; Hosté: Vladimír Zámyslický
Jan Šafra
1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
2. Informace z jednání Zastupitelstva a Rady
3. Zveřejňování informací z OV na webu obce a v Ozvěnách, komunikace s občany
4. Revitalizace náměstí
5. Chodníky
6. Odvodnění v ulici Čejkovská
7. Kamerový systém v Choceradech
8. Semafor ve Světicích, radary na měření rychlosti ve Všestarech
9. Tlaková kanalizace
10. Projektová příprava výstavby nové školy
11. Posun cedule Ondřejov
12. Veřejné osvětlení na ulici Střimelická u ul. Na Bělidlech
13. Kanalizace
14. Kůrovec v lese Korouhvice

add1/

Kontrola plnění
úkolů z minulé
schůze

Úkoly byly naplněny

add2/

Informace
z jednání
Zastupitelstva a
Rady
Zveřejňování
informací z OV
na webu obce a
v Ozvěnách,
komunikace
s občany

Andrea Pačovská všechny členy dostatečně informovala o jednání viz email dne 5.2.

•
•
•
•

článek do Ozvěn byl zaslán J. Borgulou
N. Brabcová udělá záložku OV, dáme tam zápisy, články (Honza Borgula)
text do sekce OV vytvoří Daniela Kalousová
Ověřovatelky Svělana Fašinová a Andrea Pačovská

Revitalizace
náměstí

•

pan starosta předložil plány na úpravu náměstí, které byly před několika lety
vytvořeny a informoval OV, že byla podána žádost na dotaci na opravu komunikace
na ul. Zahradní, dále se bude žádat o dataci na opravy ul. kolem hasičárny až ke
kampeličce; dále se musí dofinancovat parkovací stání (budou vedle silnice a budou
vydlážděné) a zeleň
vjezdy do domů řešeny v projektu nejsou, obec chce řešit přímo při stavbě
o existuje již projekt na rekonstrukci ul. U Kampeličky
Honza Borgula naskenuje plány na úpravu náměstí a zašle všem členům OV

add3/

add4/

•
•

add 5/

Chodníky

•
•
•
•
•

p. starosta chce vyprojektovat chodníky všude, kde je zapotřebí
již jsou vytipovány ul. Turkovická, Pražská a Družstevní, v Třemblatech apod.
je nutné projektovat po jednotlivých částech
první na řadě je Turkovická, zároveň se bude dělat kanalizace
Obec bude zadávat jednotlivé úsek k projektování
• OV může dát seznam jednotlivých úseků za Ondřejov – bod na jednání na příští
OV

add6/

Odvodnění
v ulici Čejkovská

•
•
•

spodní část ul. Čejkovská je již prohrábnutá, voda teče přes cestu a dolů
je prohrábnuto cca 30 m od Turkovické ul. až k cestě cca 30 m;
cestu prohrábne Obec, obec vymyslí brod přes tuto cestu, aby se voda přes ní
pustila dál
obec dořeší přechod přes polní cestu

•
add7/

Kamerový
systém
v Choceradech

•
•
•
•
•
•
•
•

add 8/

Semafor ve
Světicích, radary
na měření
rychlosti ve
Všestarech

•

Ukazatel rychlosti v Choceradech, cena 40 000 Kč

•

Chocerady budou dělat zdrsnění povrchu před přechodem pro chodce, aby se
rychlost aut zpomalila

•

Všestary mají smlouvu v rámci říčanských obcí, cca 2 přestupky každý den

•
•

v Ondřejově se bude obnovovat značení přechodů + dopravní značení přechodů
OV vede v patrnosti i možnost červeného „nástrčníku“ (zdrsněný vyvýšený povrch
před přechodem) a zpomalení
rovněž Ondřejov zvažuje ukazatele rychlosti

•
add 9/

Tlaková
kanalizace

•
•
•
•

add
10/

Projektová
příprava

Chocerady mají kamerový systém cca 4 roky (15 kamer, každá má svůj záznam)
záznam se uchovává 3 týdny, posléze se přemaže, musí být v obci wifi,
každá kamera má kartu, je napojena na Policii v Kostelci a Sázavě
do záznamů mají ONLINE přístup, skvělé rozlišení
zpětně může stáhnout záznam jen Policie
kamery se dobíjejí solárem; cena cca 750 tisíc za 4 roky, cena pořízení je cca
200 000 Kč, 50 000 Kč na kameru
p. starosta má z minulosti nabídku na 6 kamer, cca 200 tisíc, Police řekla, že při
dokazování je využití velmi omezené, má to spíše preventivní efekt
Honza Borgula osloví firmu RT Technik a udělají cenovou kalkulaci, kolik kamer by
nám doporučili, vyhodnotili provozní náklady, umístění apod.

•
•

nyní existují 2 typy smluv týkajících se vlastnění tlakové kanalizace
je nutno vyjasnit, kdo tlakovou kanalizace servisuje (Obec, pronajímatel) a
informovat vlastníky/pronajímatele o tomto způsobu
byl vznesen také požadavek, aby Obec našla/doporučila v okolí 1 firmu občanům,
aby mohli těchto servisních služeb pro tlakovou kanalizaci využít
Zastupitelstvo projedná další postup ve vlastnictví čerpadel na setkání
zastupitelstva

projektová příprava nové školy - 1.3. bude kontrolní den ohledně projektu, porada
projektového týmu, projektant vše ukáže vysvětlí,
Současný stav:

o
o

výstavby nové
školy
add
11/

Posun cedule
Ondřejov

•
•

add
12/

add
13/
add
14/

Veřejné
osvětlení na
ulici Střimelická
u ul. Na
Bělidlech

Kanalizace
Kůrovec v lese
Korouhvice
Sumarizace
úkolů

•
•
•

Uzemní rozhodnutí v právní moc
Projektová příprava, průběžně podávané informace.

občany byl vznesen požadavek na posunutí cedule začátek/konec obce Ondřejov ve
směru výjezdu směr Kostelní Střimelice na ul. Střimelická
p. starosta přislíbil, že tento požadavek vznese na Policii společně s požadavkem na
posun značky Ondřejov ve směru Hradové Střimelice, obec tedy bude vyjednávat
s Policií
byl vznesen požadavek na veřejné osvětlení na ul. Střimelická, cca v místech u
odbočky na ulici Na Bělidlech
v posledních letech zde vznikla zástavba rodinných domů a frekvence pohybu se
zde zvýšila
cíl je zajistit hlavně bezpečnost pohybu dětí a občanů po této cestě

Honza Borgula projde místa v Ondřejově, kde je nutno umístit veřejné osvětlení a
společně s OV bude předložen návrh Zastupitelstvu. Svůj návrh může OV podat kdokoliv
další.
• byl vznesen dotaz, zda kanalizace směr Kostelní Střimelice je již zkolaudována
• p. starosta přislíbil tuhle informaci ověřit s p. D. Kvapilem
• obecní les Korouhvice – je tam spousta stromů s kůrovcem
• Starosta bude informovat hajného, který dobře zná stav lesů v tomto okolí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Požadavek na záložku OV u N. Brabcové
Info o OV v záložce
Rozeslat plány na úpravu náměstí
Požadavek na RT Technik
Tlaková kanalizace projednat vlastnictví Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov
Les Korouhvice a jeho stav
Kanalizace směr Střimelická - kolaudováno?
Veřejné osvětlení a návrh jeho umístění

Další schůze OV bude 22.3.

Honza Borgula
Daniela Kalousová
Honza Borgula
Honza Borgula
p. starosta
p. starosta
p. starosta
p. starosta
Honza Borgula

