
 

Zápis z jednání Osadního výboru Olešnice ze dne 13.03.2019 

Přítomni: 

Zástupce města Červený Kostelec p. Jiří Regner a členové osadního výboru, Miroslav Háze, 

Radek Jůza, Roman Vlček, Lukáš Kozák, Ondřej Středa, Jan Vítek, Lucie Hnízdilová, Martin 

Klapper, Marek Hnízdil 

Projednávané body:  

1. Diskuze členů OVO se zástupcem města Červený Kostelec p. Jiřím Regnerem ohledně 

spolupráce a v tomto volebním období. 

2. Zástupce města Červený Kostelec p. Jiří Regner seznámil OVO s akcemi, které se 

uskuteční tento rok v Olešnici.  Konkrétně o chodníku ke škole, o plánech na 

rekonstrukci chodníku od školy k budově R-servisu, o revitalizaci dětského hřiště, o 

přípravě jednání s ZD Žernov, o již realizovaném vyčištění poldru na potoku Olešnice 

a o plánovaném čištění zanesených odtokových trub z poldrů nad polní cestou č. 12 a 

úpravách propustí u těchto poldrů. 

3. Zástupce města Červený Kostelec p. Jiří Regner byl požádán o pomoc s jednáním s ZD 

Žernov a firmou Abiogas ohledně řešení hlučnosti provozu biostanice. 

4. OVO upozorňuje na prasklou krajnici a výmol od stékající vody, který způsobuje 

následné poškozování krajnice na cestě k sokolovně a to mezi domy č.p. 28 a č.p. 245 

a navrhuje opravu tohoto úseku. 

5. OVO navrhuje zařadit do plánu oprav rekonstrukci cesty vedoucí od hlavní silnice na 

Náchod přes zrekonstruovaný most na hrázi bývalého Ungrova rybníka 

k železničnímu přejezdu a dále od železničního přejezdu podél železniční tratě. 

6. OVO navrhuje zařadit do plánu oprav cestu vedoucí Koutem Olešnice a dále navrhuje 

připravit rekonstrukci této cesty. 

7. OVO navrhuje řešit při projektu chodníku ke škole i zkulturnění prostoru kontejnerů 

na tříděný odpad vedle autobusové zastávky. 

8. OVO upozorňuje na nedostatečně provedené odvodnění cesty, která vede od areálu 

ZD Žernov směrem k autobusové zastávce u Bašů. ZD Žernov provedlo na jaře 

odvodnění této cesty vyoráním brázdy, ale tato brázda je již částečně zanesena. 

9. OVO navrhuje zařadit do plánu oprav, opravu cesty par.č. 1392, vedoucí kolem pí. 

Bernardové, dále cestu par.č. 1395 kolem Fišerů a cesty par.č. 2752 vedoucí 

k Mazurom. 

10. OVO žádá o konečné řešení dopravní situace na polních cestách č.12 a č.31. 



11. OVO navrhuje umístit zrcadlo na křižovatce u Brožů při výjezdu z Kouta kvůli špatné 

viditelnosti na cestu vedoucí od sokolovny. 

12. OVO upozorňuje na znečištění odpadky u kontejnerů na tříděný odpad a stráni pod 

těmito kontejnery nad potokem. A dále žádá o celkové řešení tohoto prostoru tak, 

aby odpovídalo umístění ve středu obce. 

13. Diskuze o údržbě obce, úklid odpadků, pravidelné sečení trávy, zimní údržba. 

14. OVO navrhuje revitalizaci prostoru u mladé lípy na křižovatce cesty vedoucí ze Skalky 

a polní cesty vedoucí k firmě Tesmen nad křížkem nad sokolovnou. V tomto místě se 

často vyhýbají automobily a nyní toto místo je rozježděno a rozbahněno. 

15. OVO navrhuje k dořešení problému častého zavátí sedadel v zimních měsících 

zakrytováním bočního horního otvoru z jižní strany zastávky ČD Olešnice. 

16. OVO zrekapituluje potřebu umístění retardérů v Olešnici u sokolovny a u p. Diviše. 

 

26.3.2019                                                                                                                         Miroslav Háze 

 


