Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV)
v Ondřejově dne 24. 01. 2020
Přítomni členové
OV a hosté
Nepřítomni
Program

Martin Novotný (MN), Daniela Kalousová (DK), Jan Vávra (JV), Dana
Neumannová (DN), Andrea Pačovská (AP), Martin Macháček (MM)
Světlana Fašinová (SF), Jan Šafra (JŠ),
1. Projekt č. 1 - Revitalizace náměstí - vyhodnocení nabídky, spolupráce se
ZŠ + další kroky
2. Kontrola úkolů z minula
3. Různé (stav rozpracovaných témat)

Add Revitalizace Proběhly schůzky se 4. kancelářemi architektů – do užšího výběru vybráni 2
1
náměstí
1. Ing. arch. Anna Vlasáková (dříve Rečková) + MSc. Rozálie Kašparová
2. Mgr. arch. Gabriela Kaprálová + Ing. arch. Karolína Chvojková, ASGK
Design s.r.o.
Po předběžné domluvě se pravděpodobně výběr uskuteční formou
minisoutěže – je potřeba vytvořit přesné zadání – obsah skicy revitalizace
náměstí a jeho cena. Součástí by měla být i cena celkové následné studie.
Add Kontrola
2
plnění
úkolů z
minulé
schůze

•
•
•
•
•
•

•

Add Různé
3

•
•
•
•

Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov
Při příznivém počasí bude značení provedeno do konce tohoto roku.
Kanalizace směr Střimelická – kolaudováno – dopis občanům na web
obce + zaslat přes aktuality - –@ DN
Průchod Na Křížku a Větrná – úkol trvá (D. Kvapil/DK)
Vyhloubení škarpy mezi křižovatkou Střímelická x Fričova a
autobusovou zastávkou - p. starosta – trvá
Poklopy na kanalizaci na náměstí – @MP – zjistí info z obce Všestary,
kde a za jakou cenu si nechali vyrobit špunty do poklopů
Dokončení prací u pomníku - práci dodělají na jaře brigádníci obce, Pan
Šebek opraví beton stejnou technologií, jako je opraveno schodiště u
MŠ
Lípa naproti mlýnu – @MN – projednal s arboristou, který ji vzhledem
ke stavu lípy doporučil porazit. Je potřeba vyjádření obce ke kácení +
doporučení výsadby nového stromu

Šibenička – zarostlá lampa – @ pan starosta (chlapy z obecní čety
vyčistí)
Snížit rychlost na ul. Pražská - @ pan starosta
Zábradlí pod zdravotním střediskem – je nutné zvýšit, aby bylo opět
funkční @ pan starosta
Zasypat díry v silnici u parkoviště, ul. Guthova - @ pan starosta

•

•
•

Dotaz na možnost rozšíření tříd pro ZŠ na faře, nebo půdě SKC, popř. i
možnost dočasně věnovat celou budovu SKC škole + upravit i spodní
prostor na třídu až dvě třídy a Obecní úřad přemístit do původních
prostor zdravotního střediska než se situace se školou vyřeší.
Poplatky za odvoz odpadu budou oznámeny OÚ v průběhu března
Čistý Ladův kraj – uskuteční se v dubnu, plakát a pozvánky na akci
budou oznámeny dostatečně dopředu.

Další setkání Osadního výboru bude ve čtvrtek, 27. 2. 2020 v 18:30 h.

