
Zápis ze schůze osadního výboru v Horním Kostelci  13. listopadu  2019 

Přítomni :   Jiří Regner – místostarosta, Jana Illnerová, Pavel Holzapfel,    
                    Vladimír Kábrt, Ladislav Kollert, Martin Nývlt, Alice Baricová 

Hosté: Stanislav Nymš 

Omluveni : Jaroslav Vencl, Tomáš Rýdl, Vojtěch Špulák 

 

Program : 

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 

Poslední schůze proběhla 18.9.2019 – kontrola plnění úkolů 

Radar u hlavní komunikace (opakované překračování povolené rychlosti) 
posunut na vhodnější místo – splněno 
 
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 …..  
 v jednání……musí  se připojit samostatně 
 

Jiráskova ul – výběrové řízení do konce října…….pak výběr  
výběrové řízení 18.11. 

Cesta – kopec ke škole není z ½ majetkem města –  v řešení  
 
Parkování u Maláta v cestě – brání bezpečnému odbočení…..auta stále stojí ve výhledu při 
výjezdu od školy k městu! 13.11. 
 
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……??? 
Řešení se připravuje  (info 13.11.) 
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- 
tankodrom  
Zůstává beze změny   
 
Požadavek na posekání vzrostlé trávy kolem komunikace ke škole (pravá strana – od 
odbočky ke škole) zatím neposekánoa 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 SÚS  



 
Upozornění na potřebu prořezání lípy u č.p.43 (Illnerová) – zkrátit spodní větve a vyřezat 

suché větve  ?? 
Smrad – kanály Souběžná až k Noskům  zadělané do půlky pole…na Rovném (od té doby 

co zadělali kanály V Zahradách)….posouvání problému 
Stále trvá 13.11. 
 

Nové  13.11.: 
 

Požadavek na vyhřívané zrcadlo u Hobla   …….je potřeba připojit na elektřinu…… 
 

Koš před školou (opakovaně od léta)  - připomenout panu Tomkovi ( ten co jezdí vysýpat) 
 
Pan Majer:(dotaz)   - Kopeček od školy – zda je odkoupen –( kvůli zimnímu vyhazování) 
Odpověď: Stavba = chodník = majetek města – přístup ke škole – vyhrnování zajistí pan Majer 

 
INFO  - Oprava  hřiště za školou na náklady města – pohledávku bude město na firmě vymáhat! 

- po opravě projednání využití hřiště veřejností  - schůzka s panem Majerem 
 

Hřiště pod pneuservisem – připravit vlastnicky – komunikace s majiteli  

Pan Nymš navrhl  nové  parkování na pozemku města p.č.129/1 k.ú. Horní Kostelec – návrh 

na zatrubení potoka – parkoviště????pro veřejnost , školu (rodiče) 

 

 

Pan Nymš (info) Hasičská zbrojnice taky není připojena do kanalizace  

Parkování! Souběžná, Borek  ……….potřeba kontroly městskou policií 



p. Nývlt (připomínka) nesouhlasí s retardérem před svým domem…….Končiny 

Končiny – silnice – používání komunikace vozidly s nepovolenou hmotností 

 

                                                                                                 Zapsala : Jana ILLNEROVÁ 

 

Horní Kostelec, 13.listopadu 2019 


