Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 20.6.2019
Přítomni členové OV a hosté

Jan Borgula (JB), Martin Novotný (MN), Daniela Kalousová (DK), Andrea Pačovská
(AP); Jan Vávra (JV); Světlana Fašinová (SF)

Nepřítomni
Program

Dana Neumannová (DN), Jan Šafra (JŠ)
1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
2. Informace z jednání zastupitelstva
3. Reklamace – nová školka
4. Dopravní opatření, nové autobusové zastávky
5. Cyklostezky
6. ZŠ
7. Různé

Add 1

Kontrola plnění
úkolů z minulé
schůze

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 firmou 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.
Trvá - p. starosta dá do programu jednání Zastupitelstva

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. Je zadáno ke zpracování firmou a pak se předloží
projekt ke schválení na Odbor dopravy.
Trvá – p. starosta
3. Les Korouhvice a jeho stav
Stav řešení: p. Staněk podal vysvětlení – brouk odlítnul, není potřeba kácet. Je
potřeba zlikvidovat stromy, když je brouk uvnitř stromu. P. starosta předá kontakt na
p. Staňka přímo p. Vávrovi, aby se spolu spojili a dohodli se.
4. Kanalizace směr Střimelická – kolaudováno
Stav řešení: p. starosta obešle dotčené občany s touto informací

p. starosta

5. Průchod Na Křížku a Větrná
p. starosta
Stav řešení: Průchod by byl o pozemek níže. Stále probíhá jednání obce
s vlastníkem
pozemku; p. starosta bude žádat Davida Kvapila o další jednání
s vlastníkem pozemku
6. Vyhloubení škarpy na ulici Střímelická u křižovatky s ul. Fričovou p. starosta
Stav řešení: Starosta požádá firmu, která zde před časem při vykonávání zakázky
škarpu zarovnala, aby ji znova vyhloubila a hlínu odvezla.

Add 2;3

•

Informace ze
zastupitelstva

•
•

Add 4

Dopravní
opatření, nové
autobusové
zastávky

Dokončuje se dokumentace na zadávací řízení, červen/červenec na
MŠMT, došlo ke zpoždění
Zabezpečení vstupu do školy – do 12,30 hod je zamčený hlavní vchod
Výměna dveří na nové MŠ v rámci reklamace

KAMEROVÝ SYSTÉM
• Je navrženo počkat, až jak dopadne rozpočet na novou ZŠ
• Stav: OV doporučuje Zastupitelstvu tento kamerový systém
• Největší problém je s nepořádkem u popelnic, chceme hájit náměstí a
okolí školy
• Poptat se na kamerový systém v okolí – jaký je názor na kamery v našem
okolí
všichni
o Návrh na leták anketní lístek
Přechod pro chodce u Senfta – jak ho zabezpečit??
• Lepším značením: např. značka 40 km/h s upozorněním na děti (= lepší
značky)
o Návrh musí vypracovat Obec, dát projekt na schválení
• Bude se přechod vymalovávat (visí to na správě komunikací)
• Bude vyprojektováno osvětlení přechodu pro chodce

NOVÁ ZASTÁVKA AUTOBUSU
•

Add 6
Add 7

ZŠ
Různé

Návrh na zastávku na Choceradské – nebude, nevzešly žádné vhodné návrhy

CYKLOSTEZKY
• Zvažuje se upravit trať TURKOVICE-ONDŘEJOV
Viz informace výše
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
• Veřejné osvětlení na soukromých cestách, které jsou správně udělány –
je možnost veřejného osvětlení vystavěného obcí, je možno o tom
jednat s p. starostou
• Na podzim bude udělán plán pro veřejné osvětlení
Poklopy na kanalizaci na náměstí – v teple to zapáchá
• Některé kanály v teple zapáchají, speciálně kanál u lékárny a naproti pizzerie
– prověřit možnost výměny poklopů na kanály splaškové kanalizace za plné
Jan Vávra
Zakrytí/přístřešky nad odpadními kontejnery
o Kontejnery u kostela/ZŠ - zde udělá přístřešek Obec; ostatní se
zatím dělat nebudou
p. starosta
o Zjistit u zdrav. střediska stav kontejnerů a možnost zastřešení, popř.
přemístění kontejnerů s cílem vzniku dalšího parkovacího místa
o Rozvodna patří Hvězdárně – zeptat se, co s rozvodnou dále
zamýšlejí, zda by Obci dovolili dát do rozvodny kontejnery
M .Macháček
Nová zámková dlažba před ZŠ
• Počkáme do září, vše se rozhodne dle rozpočtu

Nátěr laviček, kamenných truhlíků, elektrorozvodny, zábradlí kolem pomníku
• Osadní výbor se toho ujme na podzim (brigáda)
REVAITALIZACE NÁMĚSTÍ
• Nutno udělat studii na obnovu náměstí
• Najít, kdo dělal minulou studii
p. starosta
• Návrh na dalšího projektanta - dát kontakt co nejdříve (Divišov + Pyšely –
zjistit , kdo navrhoval – Honza + všichni )
Otevřít spolupráci s partnerskou obcí v Rakousku
• trvá
SEKÁNÍ KEŘŮ KOLEM CESTY
• u některých opuštěných domů kolem cesty je nutno posekat křoví, aby
nezasahovalo do vozovky
o speciálně jde o ul. Jižní a Fričova
majitele obešle p. starosta
Pro členy
Osadního výboru
Ondřejov

•

6.8.2019, v 18 hodin, popř. bude upřesněno

