Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 6. 9. 2019
Přítomni členové OV a
hosté

Vladimír Zámyslický (VZ), Martin Novotný (MN), Daniela Kalousová (DK),
Andrea Pačovská (AP); Světlana Fašinová (SF), Jan Šafra (JŠ), Dana
Neumannová (DN)

Nepřítomni
Program

Jan Vávra (JV)
1. Návrh nového předsedy OV + administrativní změny
2. Rozsah působnosti jednotlivých členů OV + článek Ozvěny
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
4. Revitalizace náměstí
5. Veřejné osvětlení
6. Kamerový systém
7. Různé

Add 1

Návrh nového
předsedy OV +
administrativní
změny

Protože pan Jan Borgula rezignoval na funkci a činnost v OV k 31. 7. 2019, pan
starosta vyzval členy OV k návrhu nového předsedy OV, který bude jmenován
zastupitelstvem obce na příštím zasedání.
OV byla navržena Daniela Kalousová.
Zápisy z jednání pořizuje Andrea Pačovská
Ověřovatelé zápisu jsou Dana Neumannová a Světlana Fašinová.

Add 2

Rozsah
působnosti
jednotlivých
členů OV +
článek Ozvěny

Členové OV budou kontrolovat tyto oblasti:
DK: Dlážděná, Školní, Seradovská, Na Křížku, Fričova, Střímelická
AP: Nám. 9. května, Na Horce, Fričova
MN: Jižní, Sukdolská, Družstevní, Strmá
JŠ: Nám. 9. května, K Pile, Nušlova, Šibenička
DN: Pražská, K Votavce, Pod Mandou
SF: Turkovická, Čejkovská, Luční, Na Žlábku, Pod Hřištěm
JV: ?
@ DN dohledá na mapě oblasti a doplní ulice
Je potřeba zveřejnit změny v OV prostřednictvím článku v Ozvěnách +
informovat občany o oblastech působnosti jednotlivých členů OV, popřípadě
kontakty na ně.
@ SF připraví článek do Ozvěn

Add 3

Kontrola plnění
úkolů z minulé
schůze

1. Tlaková kanalizace - projednat vlastnictví a následnou údržbu
Stav řešení: Rada obce musí projednat, kdo bude konečným vlastníkem
tlakové kanalizace, zda občan či obec. Dále se bude řešit návrh úpravy
smlouvy a údržba.
Pokud má někdo pochybnosti, zda může dělat zásahy do tlakové
kanalizace, ať se obrátí na OÚ k odsouhlasení postupu oprav.
@ p. starosta - trvá

2. Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov
Stav řešení: vjezd od Kostelních Střímelic – posunuto
směr na Hradové Střímelice – odsouhlaseno policií.
směr na Turkovice - trvá
3. Kanalizace směr Střimelická – kolaudováno
@ p. starosta obešle dotčené občany s touto informací - trvá
4. Průchod Na Křížku a Větrná
Průchod by byl o pozemek níže. Stále probíhá jednání obce s vlastníkem
pozemku;
@ DK prověří s Davidem Kvapilem stav jednání s vlastníkem pozemku
5. Vyhloubení škarpy mezi křižovatkou Střímelická x Fričova a
autobusovou zastávkou
@ p. starosta požádá firmu, která zde před časem při vykonávání
zakázky škarpu zarovnala, aby ji znovu vyhloubila a hlínu odvezla. –
trvá
Add 4

Revitalizace
náměstí




Add 5

Veřejné
osvětlení

Starosta požádal, aby tento projekt dostal prioritu č. 1
03-05/2020 se bude dělat komunikace kolem hasičárny - je potřeba
již vyjít z celkového konceptu náměstí
Nutno udělat studii na obnovu náměstí
Minulá studie vytvořena Ing. arch T. Russem - @ p. starosta
kontaktuje
Návrh na dalšího projektanta - dát kontakt co nejdříve @ všichni
Divišov + Pyšely – @ AP zjistí, kdo navrhoval

Z minulých schůzí vznikly návrhy na VO v obci –
 křižovatka Turkovická a ul. K Votavce
 křižovatka Turkovická a V Lukách
 ul. Pražská
 křižovatka ul. Střímelická
 ul. Na Bělidlech
 ul. Čejkovská
 ul. V Lukách
Je potřeba jednotlivá místa projít a vybrat nejkritičtější místa + dát konkrétní
návrh panu starostovi k projednání na zastupitelstvu.
@ Všichni

Add 6

Dopravní
opatření

Kamerový systém
 Je třeba brát v potaz, že obec musí spořit – čekají nás dva finančně
velice náročné projekty – výstavba ZŠ + čistička odpadních vod
 Největší problém je s nepořádkem u kontejnerů, pokrýt všechna
strategická místa - náměstí, okolí ZŠ, MŠ, …
 Je důležité využít místa s pokrytím el. energie (např. na veřejném
osvětlení)
 OV pomůže s hlídáním dotací na takovéto projekty
@ MN zreviduje s H. Borgulou do příští schůze
Přechod pro chodce u Senfta – jak ho zabezpečit??
 Přechod natřen
 Projektuje se osvětlení přechodu pro chodce

Add 7

Různé

Poklopy kanalizace 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 - trvá
Zakrytí/přístřešky nad odpadními kontejnery
 Kontejnery u kostela/ZŠ - zde udělá přístřešek Obec
 Zjistit u zdrav. střediska stav kontejnerů a možnost zastřešení, popř.
přemístění kontejnerů s cílem vzniku dalšího parkovacího místa
Rozvodna patří Hvězdárně – zeptat se, co s rozvodnou dále zamýšlejí,
zda by obci dovolili dát do rozvodny kontejnery
@ M .Macháček – kontaktuje ASU – pana J. Kalibu
Nátěr laviček, kamenných truhlíků, elektrorozvodny, zábradlí kolem
pomníku - Brigáda 12. 10. 2019 od 8h
@JŠ povede práce – nátěr laviček a elektro-skříní u ZŠ + zábradlí kolem
pomníku – nachystá potřebné barvy štětce, atd. přes pana starostu
@MN zjistí v OZETu zda by bylo možné zábradlí kolem pomníku demontovat,
opískovat a za jakou cenu + podívá se na lavičky na náměstí, zjistí kolik jich je
potřeba natřít a určí spotřebu barev.
(pozn. 7. 9. projednáno s JŠ – zábradlí nelze demontovat - opraví se, obrousí a
provede se nový nátěr)
@DK požádá paní ředitelku ZŠ, aby rozeslala prostřednictvím Školy online
informace o brigádě
Sekání keřů kolem cest
U některých opuštěných domů kolem cesty je nutno posekat křoví, aby
nezasahovalo do vozovky
 Hlavně ul. Jižní a Fričova
 Přerostlé túje u Havelků na Pražské ul.
 Vedle MŠ na Pražské přerostlý břečťan



Parkoviště u lékárny – potřeba prořezat keře
@p. starosta obešle majitele pozemků

Parkování u MŠ na Pražské + parkování u Křečků
@pan starosta promluví s Křečkovými
@AP domluví s Romanou Brilovou upozornění pro rodiče

Nový majitel výrobny kořenících přípravků – MelKo, Guthova 272
Pan starosta nás informoval, že nový majitel výrobny kořenících přípravků
chce provést stavební úpravy budovy. Chtěl by rozšířit stávající stavbu a
stávající terasu zvednout o 1 patro. Jeho záměr byl projednán na Radě i
Zastupitelstvu obce se zamítavým stanoviskem. Obec nechce jakkoliv
zvětšovat objem této budovy.

Další setkání Osadního výboru bude v pátek, 27. 9. v 18 h.

