Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 23.5.2019
Přítomni členové OV a hosté
Nepřítomni
Program

Add 1

Kontrola plnění
úkolů z minulé
schůze
Revitalizace
náměstí

Jan Borgula (JB), Martin Novotný (MN), Daniela Kalousová (DK), Andrea Pačovská
(AP); Jan Vávra (JV); Světlana Fašinová (SF), Jan Šafra (JŠ)
Dana Neumannová (DN),
1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
2. Informace z jednání Zastupitelstva
3. Kamerový systém
4. Osvětlení v obci
5. Dopravní opatření, nové autobusové zastávky, cyklostezky
6. Různé

Zóna 1
Návrhy
• Nová zámková dlažba před ZŠ
o Rozhodnutí: Je souhlas s novou dlažbou od pošty ke škole
o Velikost cca 300 m2, velikost obecního rozpočtu bude známa do
konce prázdnin; Návrh je udělat brigádu na konci srpna, materiál
nakoupí Obec
•

Natřít lavičky před ZŠ + elektrorozvodny 3x + zábradlí kolem pomníku
o Rozhodnutí: O nátěr bude požádána ZŠ v rámci pracovních činností a
zároveň spolupráce se sdružením ŠKAMNA

•

V celé části parku dosypat hlínou terénní nerovnosti např. z ornice při výkopu
nové ZŠ apod.
o Rozhodnutí: Pozemek bude v parku dorovnán četou OÚ cca
v průběhu/na konci června

•

Uměle vytvořena příjezdová cesta z cesty půlící park směrem k boční bráně ZŠ
o Návrh je vyndat obrubníky + poklást zatravňovacími tvárnicemi
o Rozhodnutí: Zatím nedělat. Cesta je upravena. Není to priorita.

•
•

Návrh: udělat jednosměrku směrem od kostela k ZŠ
Rozhodnutí: Již je kladné vyjádření Policie (obec), bude realizováno.

•

Asfaltovou cestu vedoucí z hlavní cesty od ul. Školní kolmo přes park – návrh
na zrušení a vytvoření celistvého parku
Rozhodnutí: Nebudeme dělat.

•
•
•

Úprava vjezdů k domům umístěných na náměstí – možnost dotace EU ?
Rozhodnutí: Možné využít dotace na veřejné prostranství v příštím roce. Je
tam dešťová kanalizace v havarijním stavu. Nutno prvně opravit

Návrh:
• Udělat studii na rekonstrukci náměstí – vybrat nějakého projektanta, kdo to
udělá. Obec vynaloží peníze na studii.

•

Rozhodnutí: Osadní výbor se toho ujme. Bude diskutováno na příští schůzi
OV.
Zóna 2
• Umístit lavičky
• Výsadbový plán MN – 2x magnolie, umístit sochu (ponechat na Studii)
• 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…)
Rozhodnutí: Odloženo. V současnosti máme 2 hřiště v Ondřejově. Po důkladném
zvážení nebudeme realizovat.
Zóna 3
• Udělat parkovací stání – zpevnit plochu
• Problém jsou benzínové nádrže v podzemí.
• Před Pizzerií vyznačit na cestě místo pro přecházení
•

Rozhodnutí: Pan starosta projedná, zda je možné před Pizzerií vyznačit místo
pro přecházení. Martin Macháček obnoví již dřívější korespondenci
s původním majitelem benzínové pumpy, aby si nádrže odvezli.

.
Zóna 4
• 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
Rozhodnutí: OV projedná natření truhlíku se ZŠ. Vyčištění kanálů je nutno projednat
s Obcí.
Zóna 5
úpravy této zóny jsou již navrženy v dotačním projektu EU
Zóna 6
• 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
Rozhodnutí: Jsou zde mělko kabely. Nelze jít hlouběji v úpravách. Jde o velmi úzké
místo. Úprava bude zahrnuta do celkového projektu revitalizace náměstí.
Obecně
• MOTIVACE:
o Nutno vymyslet, popř. malý poplatek za pomoc apod
o Rozhodnutí: mnoho z navržených aktivit se dá udělat za pomoci
občanů
o
• 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.
o Rozhodnutí: Zatím se realizovat nebude, jedna cedule cca 10 000 Kč

Add2

Informace
z jednání
Zastupitelstva

•
•
•

Díky nutriím se ničí hráz u benzinky – bude odchyt
Retardéry Na Křížku – zabránit rychlé jízdě
Pod Horkou jednosměrka

Add3

Kamerový systém

•

Budeme řešit na další schůzi OV 20.6.

Add4

Osvětlení v obci

•

Budeme řešit na další schůzi OV 20.6.

Add5

Dopravní
opatření, nové
autobusové
zastávky,
cyklostezky

•

Budeme řešit na další schůzi OV 20.6.

•
•
•

Další
témata
k diskusi

Přehled stavu
plnění úkolů
z minulých
jednání

Zakrytí/přístřešky nad odpadními kontejnery – kdo bude koordinovat?
Nová zámková dlažba před ZŠ – kdo projekt bude koordinovat?
Natřít lavičky před ZŠ + elektrorozvodny 3x + zábradlí kolem pomníku – kdo
osloví ZŠ a ŠKAMNA?
• Udělat studii na obnovu náměstí – kdo bude projekt koordinovat?
• Natření truhlíků na kraji ulice Školní – kdo bude projekt koordinovat?
• Otevřít spolupráci s partnerskou obcí v Rakousku
1. Tlaková kanalizace projednat vlastnictví a následnou údržbu
p. starosta
Stav řešení: Zastupitelstvo musí projednat, kdo bude konečným vlastníkem
tlakové kanalizace, zda občan či Obec. Dále se bude řešit návrh úpravy smlouvy a
údržba.
Je rozjednána možná spolupráce s firmu PRESSKAN (tel. 323 661 814), která by
údržbu prováděla. Musí proběhnout jednání, neboť firma nedisponuje
v současnosti stejnými náhradními díly, které současná tlaková kanalizace
vyžaduje.

2. Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov
p. starosta
Stav řešení: Pan starosta zahrnuje do požadavků posunutí hranice obce i vjezd
od Kostelních Střímelic na Policii.
3. Les Korouhvice a jeho stav
p.
starosta
Stav řešení: Stromy nemocné tam stále jsou. Již jsou tam dva roky. Znova
kontaktovat p. Staňka. Pan starosta bude přímo kontaktovat p. Vávru s odpovědí.
4. Kanalizace směr Střimelická – kolaudováno?
p. starosta
Stav řešení: Ano, David Kvapil informoval občany, kteří se dotazovali. Zároveň
budou ostatní občané informováni prostřednictvím Ozvěn.
5. Spojnice Na Křížku a Větrná

p. starosta

Stav řešení: Průchod by byl o pozemek níže. Stále probíhá jednání obce
s vlastníkem pozemku.
6. Vyhloubení škarpy na ulici ul. Střímelická u křižovatky s ul. Fričovou
Stav řešení: Starosta požádá firmu, která zde před časem při vykonávání zakázky
škarpu zarovnala, aby ji znova vyhloubila a hlínu odvezla.
Pro členy
Osadního výboru
Ondřejov

•

20.6.2019 ve čtvrtek v 18: 00 hod.

