
Zápis ze schůze osadního výboru v Horním Kostelci   18.září  2019 

Přítomni :  Jana Illnerová, Jiří Regner – místostarosta, Pavel Holzapfel, Tomáš Rýdl,    
                   Jaroslav Vencl, Vladimír Kábrt, Ladislav Kollert, Martin Nývlt, Vojtěch Špulák 

Omluvení : Alice Baricová 

 

Program : 

Kontrola úkolů z minulého volebního období 

Požadavek na svaření zábradlí u školy (posekána tráva pod zábradlím) splněno 

Poslední schůze proběhla 28.5.2019 – ze zápisu zůstalo nesplněno 

Oprava objížďkových tras před zahájením plánované stavby silnice v Horním Kostelci 
(Souběžná, na Strži, Končiny)  
Končiny – zatím záplaty……oprava později   nově 
Úprava rychlosti na Končinách….retardér   nově 
 
Majetkové poměry hřiště v Horním Kostelci 
Hřiště….složité majetkově   prostory shlédnuty městským architektem 
Návrh ankety přes mobilní rozhlas(na stránkách města)   nebo aplikace do mobilu milujeme Česko…..co by tam lidé 
chtěli za herní prvky 
Návrh - Zachovat přední hřiště, vzadu hala…. 
 
Nevhodné parkování na komunikacích Na Strži, Souběžná  
Kontrola MP!!!! 
Vyjádření MP k problematice 
 
Radar u hlavní komunikace (opakované překračování povolené rychlosti) 
už je…. ale nevhodně…… posunout níže k městu 
 
Potřeba odvodnění pozemku p. Josefa Novotného (od října loňského roku má povolení navést povrchovou vodu do 
potoka), při dešti bahno na odstavné ploše u odbočky ke škole i na místní komunikaci  
Upozornit majitele pozemku 
 
Jiráskova ul – výběrové řízení do konce října…….pak výběr firmy 
 

Nové body k projednání 
Cesta – kopec ke škole není majetkem města – řeší se odkoupení 
 
Hřiště – za školou 
Minimální využití pro veřejnost 
Požadováno vyšší využití 
 
Parkování u Maláta v cestě – brání bezpečnému výjezdu na hlavní komunikaci 
 
Požadavek na opravu komunikace k č.p. 263(Šimkovi) 
Komunikace ve velmi špatném stavu      zatím odloženo 
 



Žádost o provedení opravy městské komunikace v Horním Kostelci ul. Podlesná na pozemku p.č. 1103/4  
u vjezdu k Machovým ( úsek mezi Kubečkovými a opraveným úsekem u č.p.282 (Wichovi) předáno na 
město – město se vyjádří k písemné žádosti 
Žádost už v roce 2018 přímo na město – částečná oprava – nejproblémovější úsek komunikace zůstává 
bez opravy 
 
 
Požadavek na opravu městské komunikace v Horním Kostelci k č.p.182 – ZŚ (viz foto) 
Komunikace vedoucí ke škole – hluboké díry 
 
Požadavek na posekání vzrostlé trávy kolem komunikace ke škole (pravá strana – od odbočky ke 
škole) a ořezání keřů ve směru od školy k restauraci U Hobla (pravé strana – větve zasahují do 
cesty) 

 
Upozornění na uschlý javor v Horním Kostelci za sekyrkárnou (foto)  
Strom má odstranit majitel – v řešení 
 
Upozornění na potřebu prořezání lípy u č.p.43– zkrátit spodní větve a vyřezat suché větve) 
 
Řehákova ul. – kontejnery – častější svoz? Už je 3x 

Vyvážení kontejnerů – posunout místo – ruší 
Přemístění kontejnerů na sklo? 
 
Požadavek na více odpadkových košů v Horním Kostelci + sáčky na psí exkrementy 

 
Smrad – kanály Souběžná až k trafové stanici  zadělané do půlky pole…na Rovném (od té doby co 

zadělali kanály V Zahradách)….posouvání problému 
 
Proč se zavřela školka ve městě (za úřadem) – dlouhodobě nejsou peníze na posílení asistentů u 

dvouletých …..muselo by je platit město 
Zažádáno o zřízení dětské skupiny – možnost finanční podpory od ministerstva práce sociálních věcí – pro 
12dětí 

 
 
 
 
                                                                                                   Jana Illnerová 

               zapsala                                                                              předsedkyně OV HK 

 

 

 

 

V Horním Kostelci 18.9. 2019 


