
 

Zápis z jednání Osadního výboru Olešnice ze dne 17.06.2019 

Přítomni: 

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

Radek Jůza, Roman Vlček, Lukáš Kozák, Jan Vítek, Lucie Hnízdilová, Martin Klapper a člen 

zastupitelstva města Červený Kostelec Pavel Kábrt 

Projednávané body:  

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

projektu chodníku od autobusové zastávky ke škole a od školy k budově R-servisu. 

K tomuto bodu OVO navrhuje i řešit prostor kde jsou umístěny kontejnery na tříděný 

odpad, aby tento prostor byl „zkulturněn“. 

2. Diskuze členů OVO se zástupcem města Červený Kostelec p. Jiřím Regnerem o 

provedené úpravě dětského hřiště ( dočasná oprava) a novém projektu revitalizace 

tohoto prostoru. Pan Regner seznámil OVO se záměrem komplexního řešení tohoto 

prostoru plus jeho rozšíření. 

3. Diskuze členů OVO se zástupcem města Červený Kostelec p. Jiřím Regnerem o dlouho 

trvajících problémech ohledně údržby obce – sečení trávy apod. Pan Regner seznámil 

OVO s touto problematikou a návrh na řešení tohoto problému bude řešit rada 

města. 

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. Pan Regner informoval OVO o připravovaném řešení 

tohoto problému. 

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 par. čísla 

1377/1 a 1381/2. Jsou zde již popraskané krajnice. A ukazuje se, že rekonstrukce této 

cesty se úplně nezdařila.  OVO navrhuje připravit rekonstrukci této cesty.  

7. OVO navrhuje řešit zkulturnění i dalších prostorů kontejnerů na tříděný odpad. A dále 

navrhuje navýšení počtu kontejnerů na plastový odpad. 

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

areálu ZD Žernov směrem k autobusové zastávce u Bašů. ZD Žernov provedlo letos 

vyorání odvodňovací brázdy. Toto řešení určitě na krátkou dobu pomůže, ale dle 

názoru OVO by se měl vyhloubit příkop podle této cesty. 



 

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

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

k Mazurom. 

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

Regner informoval OVO o tom, že by se mělo postupně dotvářet dopravní značení u 

těchto cest. 

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

viditelnosti na cestu vedoucí od sokolovny. Pan Regner informoval OVO, že umístění 

zrcadla bylo dopravní komisí města zamítnuto. 

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. OVO žádá o řešení dopravní situace u odbočky z hlavní silnice na cestu par. čísla 2019 

Pode Žďárem . V současném stavu zde neexistuje žádné značení a již zde došlo i 

k dopravním nehodám. A navrhuje tuto cestu zařadit do plánu oprav, protože je ve 

velmi špatném technickém stavu. 

14. OVO upozorňuje na zanesený příkop u cesty par. čísla 1331/2 od železničního 

viaduktu po křižovatku s hlavní cestou a navrhuje jeho pročištění. Při deštích stékající 

voda neteče do odvodňovacího kanálu stéká na křižovatku s hlavní cestou, kde 

dochází k znečišťování této cesty. 

15. OVO navrhuje odstranění směrového ukazatele odkazující na již zaniklou firmu. Tento 

ukazatel je již neplatný a nečitelný. Nachází se u bývalého strážního domku č.p. 184 u 

železničního přejezdu u odbočky do Olešnice. 

 

20.6.2019                                                                                                                         Miroslav Háze 

 


