Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 22.3.2019
Přítomni členové OV a
hosté
Nepřítomni
Program

Jan Borgula (JB), Martin Novotný (MN), Dana Neumannová (DN), Daniela Kalousová
(DK), Andrea Pačovská (AP); Hosté: Martin Padevěd, Martin Macháček
Jan Vávra (JV), Světlana Fašinová (SF) - nemocná
1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
2. Informace z jednání zastupitelstva
3. Příspěvek na web/do Ozvěn
4. Úklid Ondřejova
5. Revitalizace náměstí
6. Kamerový systém
7. Osvětlení v obci
8. Stav komunikace v ulicích Na Křížku, Ořechová, Vřesová, Borová
9. Projektová příprava nové školy
10. Chodníky
11. Dopravní opatření, nové autobusové zastávky, cyklostezky
12. Spojnice na Křížku Větrná
13. Odvodnění Čejkovská
14. Dětské hřiště
• Proběhlo
• Bod, které zatím nebyly dořešeny:
o Tlaková kanalizace projednat vlastnictví p. starosta
o Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov
p. starosta
o Les Korouhvice a jeho stav
p. starosta
o Kanalizace směr Střimelická – kolaudováno?
p. starosta

add1/

Kontrola plnění
úkolů z minulé
schůze

add 2/

Informace
z jednání
zastupitelstva

•

neproběhlo, zápisy z února a března ještě nejsou na webu

add3/

Příspěvek na
web/do Ozvěn

•
•

add4/

Úklid Ondřejova

•

příspěvek do Ozvěn byl zveřejněn
příspěvek byl zaslán p. Brabcové na Obec, termín zveřejnění na webu zatím
není znám
Zastupitelstvo požádalo, aby se tohoto projektu ujal Osadní výbor, který tuto
výzvu rád přijal
Osadní výbor tedy organizuje na den 6.4. projekt ČISTÝ LADŮV KRAJ
Sraz před ZŠ bude 6.4. 2019 v 8:30
Propagace projektu: na plakátech na obchodě, vedle cukrárny Beruška, na
vývěsce před parkem, ve školní družině, na středisku, ve školce, na webových
stránkách obce, na poště, požádáme o informovanost p. ředitelku ZŠ aj

•
•
•

add 5/

Revitalizace
náměstí

•

Členové osadního výboru se dobrovolně vzdali své odměny a věnovali tyto
částky na podporu tohoto projektu.

•
•

Plány na revitalizaci byly zaslány JB, je nutné si je vytisknout
Příští schůze Osadního výboru začne v 18:00 hodin přímo na náměstí, sraz je u
ZŠ, kde se budeme konkrétně bavit o možné úpravě; schůze posléze bude
pokračovat opět v jednací místnosti na Obecním úřadě Ondřejov

add 6/

•
•

Kamerový
systém

•

•

add 7/

Osvětlení v obci

add 8/

Stav
komunikace v
ulicích Na
Křížku,
Ořechová,
Vřesová, Borová

•
•

add 9 /

Projektová
příprava nové
školy

•
•
•

add
10/

Chodníky

add
11/

Dopravní
opatření, nové
autobusové
zastávky,
cyklostezky

•
•

add
12/
add
13/

Spojnice na
Křížku Větrná
Odvodnění
Čejkovská

•
•
•

add
14/

Dětské hřiště

Sumarizace
úkolů

Požadavek na osvětlení v obci, který bude předán p. starostovi je následující:
o Křižovatka Turkovická a ul. K Votavce,
o ul. Pražská,
o křižovatka ul. Střímelická
o ul. Na Bělidlech, ul. Čejkovská

•

•

•
•

Došlo k časové prodlevě z důvodu dovolené
P. Tikal (zástupce firmy RT Technik zabývající se kamerovými systémy) se setká
osobně v Ondřejově s JB a JŠ
Na dalším zasedání osadního výboru v dubnu již můžeme mít nějaké další
informace či návrh

Navazuje na ni ulice Ořechová, Borová, jde o chatovou oblast
Návrh úpravy cesty: strhne se 10 cm a posype se štěrkem/obrusem a naveze se
kamenivo
Celou záležitost organizuje Obec

Projekt stále pokračuje
Další informace budou známy na začátku května
Důležité je zabývat se také návrhem řešení rozšíření stávající ZŠ – JB bude
informovat na dalším zasedání

Návrh pro p. starostu, kde je nutno udělat v obci chodníky (předloží JB):
o Turkovická
o Pražská – nutno prodloužit projekt až k ul. Nušlova
o Choceradská – prodloužit chodníky až ke hřbitovu
o Družstevní až po ceduli Ondřejov
o Střimelická (směr kostelní Střimelice) – po ceduli Ondřejov
o Ul. Fričová z Pražské směr k MŠ

Návrh zaslal JB, budeme se tím zabývat na příští schůzi
Všichni členové si dokument prostudují

Řeší pan starosta přímo s majitelem pozemku
Bude osadní výbor informovat
Informace u Obce: Bude se vsazovat příčný odvodňovací žlab přes nezpevněnou
komunikaci.
• Obec zařídí
Nové dětské hřiště (u fotbalového hřiště) bude zhotoveno do konce dubna
Posléze požádáme rodiče/spoluobčany o pomoc při úpravě terénu
1. Tlaková kanalizace projednat vlastnictví 2. Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov
3. Les Korouhvice a jeho stav

p. starosta
p. starosta
p. starosta

4. Kanalizace směr Střimelická - kolaudováno?
p. starosta
5. Úklid Ondřejova
o Návrh plakátu
DK
o Umístění plakátu
AP
o Návrh oblastí, kde bude probíhat čištění
JB a JŠ
o Zajištěn odměn účastníkům
DN a MN
6. Kamerový systém - schůzka
JB a JŠ
7. Osvětlení v obci – návrh k předložení p. starostovi
JB
8. Chodníky v obci – návrh k předložení p. starostovi
JB
9. Prostudovat dokumenty k dopravnímu opatření apod.
všichni
10. Spojnice Na Křížku a Větrná
p. starosta
Pro členy
Osadního
výboru
Ondřejov

•
•
•

26.4. 2019 v pátek další schůze
Sraz u ZŠ na náměstí, posléze pokračujeme v jednací místnosti na Obecním úřadě
Vytištěné plány náměstí s sebou

