Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 26.4.2019
Přítomni členové OV a
hosté
Nepřítomni
Program
Zóna 1 (místo
před ZŠ + okolí
kolem pomníku
+ celý park až po
park dělící
asfaltovou cestu
– sjezd z hlavní
cesty od ul.
Školní)

Zóna 2 (2. část
parku směrem
k Pizzerii, za
asfaltovou
cestou dělící
park)

Jan Borgula (JB), Martin Novotný (MN), Dana Neumannová (DN), Daniela Kalousová
(DK), Andrea Pačovská (AP); Jan Vávra (JV); Světlana Fašinová (SF)
Jan Šafra
Revize náměstí v Ondřejově a navržení úprav
Návrhy
• Nová zámková dlažba před ZŠ
• Natřít lavičky před ZŠ
• Natřít elektrorozvodny na ZŠ 3x
• Natřít zábradlí kolem pomníku
• V celé části parku dosypat hlínou terénní nerovnosti např. z ornice při výkopu
nové ZŠ apod.
• Uměle vytvořena příjezdová cesta z cesty půlící park směrem k boční bráně ZŠ
o Návrh je vyndat obrubníky
o Poklást zatravňovacími tvárnicemi
• Návrh: udělat jednosměrku směrem od kostela k ZŠ
• Asfaltovou cestu vedoucí z hlavní cesty od ul. Školní kolmo přes park – návrh na
zrušení a vytvoření celistvého parku
• Úprava vjezdů k domům umístěných na náměstí – možnost dotace EU ?
• Umístit lavičky
• Výsadbový plán MN – 2x magnolie, umístit sochu
• Terénní nerovnosti dosypat hlínou
• Je zde nápad udělat zde malé dětské hřiště s posezením pro maminky (je odsud
kousek do cukrárny, děti by neběhaly kolem pomníku…)
•
•

Zóna 3 (před
Pizzerií)
Zóna 4 (zóna
před domem
Honzy Vávry –
od ul. Školní až
po asfaltovou
cestu vedoucí
k požární
zbrojnici)

•
•

Udělat parkovací stání – zpevnit plochu
Před Pizzerií vyznačit na cestě místo pro přecházení

truhlíky udělat atraktivnějšími – navrhnout ZŠ, aby je děti ozdobily dle svého návrhu
stejně, jako tomu bylo u autobusové zastávky
podél celé hlavní cesty je nutno nechat obcí vyčistit kanály

Zóna 5 (zóna od
asfaltové cesty
vedoucí
k požární
zbrojnici

•

úpravy této zóny jsou již navrženy v dotačním projektu EU

Zóna 6 (od
Pizzerie směrem
k SKC)

•

pravá strana směrem dolů je velmi nebezpečná na chůzi a vycházení z domu,
hlavně v zatáčce před SKC
návrh je na prodloužení chodníku od Pizzerie i na této straně až po Schwarzovy
o veškeré úpravy této strany je nutno udělat projektantem

•

•
•

OBECNĚ

•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sumarizace
úkolů pro příští
jednání

Pro členy
Osadního
výboru
Ondřejov

•

mnoho z navržených aktivit se dá udělat za pomoci občanů
MOTIVACE:
o Nutno vymyslet, popř. malý poplatek za pomoc apod.
Otevřít téma spolupráce s partnerskou obcí v Rakousku – jak tam si obec
občané udržují, jsou dotování nebo dělají aktivity svépomocí. Když ano, tak jak?
Ozdobit vjezd do obce cedulí v Ladovském stylu, upozornit na „věk“ obce apod.
Tlaková kanalizace projednat vlastnictví p. starosta
Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov
p. starosta
Les Korouhvice a jeho stav
p. starosta
Kanalizace směr Střimelická - kolaudováno?
p. starosta
Kamerový systém - schůzka
JB a JŠ
Osvětlení v obci – návrh k předložení p. starostovi
JB
Chodníky v obci – návrh k předložení p. starostovi
JB
Prostudovat dokumenty k dopravnímu opatření apod.
všichni
Spojnice Na Křížku a Větrná
p. starosta
Další témata navržená členy OV

23.5. 2019 ve čtvrtek 18:00 další schůze

