Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 27. 9. 2019
Přítomni členové OV a
hosté

Vladimír Zámyslický (VZ), Martin Novotný (MN), Daniela Kalousová (DK),
Andrea Pačovská (AP); Světlana Fašinová (SF), Jan Vávra (JV) Dana
Neumannová (DN), Martin Macháček (MM)

Nepřítomni
Program

Jan Šafra (JŠ),
1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
2. Projekt 1: Revitalizace náměstí
3. Projekt 2: Veřejné osvětlení
4. Projekt 3: Kamerový systém
5. Různé

Add 1

Kontrola plnění
úkolů z minulé
schůze

1. Rozsah působnosti jednotlivých členů OV + článek Ozvěny
@ DN – rozsah působnosti členů OV se vyřeší na příští schůzi – trvá
@ SF – článek do Ozvěn připraví do příští uzávěrky, tj. 20. 11. 19
Aktualizace jmen OV na webu obce – po odsouhlasení zastupitelstvem
@ DN
2. Tlaková kanalizace - projednat vlastnictví 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 – předpokládaný termín ukončení 05/20
3. Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov
Stav řešení: Je zasláno odboru dopravy ke schválení – součástí balíčku
je mimo posunutí značek vyznačující obec také:
 Jednosměrky nad a pod SKC
 Jednosměrky Na Horce
 Jednosměrky na náměstí za školou
 Zákaz parkování na točně autobusů na náměstí
 Zákaz zastavení na křižovatce před OZETem
Při příznivém počasí bude značení provedeno do konce tohoto roku.
4. Kanalizace směr Střimelická - kolaudováno – připraveno v kanceláři
OV k odeslání dotčeným občanům
5. 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
- trvá

Add 2

Revitalizace
náměstí

Add 3

Veřejné
osvětlení

Add 4

Kamerový
systém

Add 5

Různé

6. Vyhloubení škarpy mezi křižovatkou Střímelická x Fričova a
autobusovou zastávkou – ČEZ zašle fotodokumentaci k prokázání, zda
jsou za zasypání škarpy odpovědní
@ p. starosta – trvá
Podařilo se získat 2 kontakty na architekty, kteří se zabývají a mají zkušenosti
s navrhováním veřejného prostoru. Jsou to:
 Ing. arch. Anna Vlasáková (dříve Rečková) a MSc. Rozálie Kašparová
- stojí např. za návrhem okolo Národního Muzea, řídí přeměnu
Karlova náměstí, stojí za projektem Pražské židle. – schůzka
domluvena s panem starostou na 2.1.2019
 PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI – Z jejich projektů je to např. - vstupní
brána výstaviště Praha, relaxační centrum Lonkova v Pardubicích,
revitalizace Staré návsi v Černošicích, revitalizace náměstí v Divišově @ DK domluví schůzku s panem starostou
a) Komplexní zadání studie celého náměstí – převážně část od ul.
Školní k hasičárně a SKC – zde je třeba designové i technické
řešení.
Architekti by měli předložit nejprve skicu/náčrt svých představ o
vzhledu náměstí – tato bude podrobena názory členů
zastupitelstva a OV.
b) Následná realizace – vytvoření projektové dokumentace a to do
cca. 1. 2. 2020
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
 ul. Choceradská – směrem ke Hřbitovu
@ DN – rozdělí do skupin podle priorit – OV dá následně konkrétní
návrh panu starostovi k projednání na zastupitelstvu.
Je navrženo 17 bezpečnostních kamer, kterými jsou pokryta všechna
strategická místa včetně náměstí, MŠ, ZŠ. Do budoucna bude potřeba
revize této nabídky, některé kamery se zdají být zbytečné + jsou
v nabídce navržené solární nabíječky, které vzhledem k umístění
kamer na VO (zdroj el. energie) nejsou potřeba. Následně bude také
nutné zažádat úřad o registraci kamer.
! Po dohodě s panem starostou se OV rozhodl o zmrazení tohoto
projektu a jeho znovuotevření za cca 1 rok, kdy budou jasné 2 stěžejní
projekty obce, tj. výstavba školy a čističky odpadních vod.
Poklopy kanalizace na náměstí – v teple to zapáchá
Obecní údržba má postup nápravy, se kterým seznámí pana starostu

@ pan starosta
Zakrytí/přístřešky nad odpadními kontejnery
 Kontejnery u kostela/ZŠ - zde udělá přístřešek Obec – pravděpodobně
bude provedeno ohraničení z dřevěných planěk na kovovou
konstrukci – také k projednání s možnými designery, viz. Projekt
 Zjistit u zdrav. střediska stav kontejnerů a možnost zastřešení, popř.
přemístění kontejnerů s cílem vzniku dalšího parkovacího místa
Rozvodna vedle střediska patří Hvězdárně – z 1/3 využita jako
trafostanice, ze 2/3 volná
@ MM – kontaktuje ASU – pana Kocourka
V jednání je směna pozemků s ASÚ – Kotelna + u. Na Bělidlech a
pozemek pod Kosmickou laboratoří (ASÚ by ráda zvětšila plochu
lesního parku).
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
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.
@p. starosta obešle majitele pozemků - trvá
Oslava 17. 11 OV chce podpořit/zakoupit sladkosti pro děti - ŠKAMNA
projednají na své příští schůzi – 7.10.
Lípa naproti mlýnu – usychá… Vzhledem k tomu, že tento strom byl vysazen
jako „Strom svobody“, je potřeba zajistit jeho péči.
@MN – projedná s arboristy
Vraky v obci – za SKC a na Pražské před výjezdem z obce na Prahu. Je potřeba
zjistit majitele a projednat jejich odtah.
@Pan starosta

Další setkání Osadního výboru bude ve čtvrtek 24. 10. v 18 h.

