
 

 
 

 
Zápis z 4. jednání osadního výboru Horní Kostelec 
dne 13.února 
 

Přítomní členové: Jana Illnerová,  Pavel Holzapfel, Tomáš Rýdl, Jaroslav Vencl, Vladimír Kábrt,  
                              Ladislav Kollert, Martin Nývlt, Vojtěch Špulák, Alice Baricová 
 
Omluveni: 0 
Neomluveni: 0 

Hosté: Jiří Regner – místostarosta, Michal Škoda – velitel Městské policie 
 
Zahájení a schválení programu 
 
Předseda OV zahájil jednání a konstatoval, že OV je usnášeníschopný. Byl schválen následující program: 
 
1. Kontrola plnění usnesení a úkolů 
2. Informace vedení města 
3. Návrhy osadního výboru 
4. Diskuze 
 
přijato, pro  9, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Kontrola plnění usnesení a úkolů 

Usnesení 2019/2/2 - Potřeba odvodnění pozemku p. Josefa Novotného – zatím nelze realizovat – VaK 
                                   brání připojení souběžně, které je připraveno 

Usnesení 2019/3/2 – majetkové poměry hřiště v HK, řešení hřiště jako celku – domeček u hřiště   
                                      (obec   Sokolská),   - stále v řešení 
Usnesení 2019/4/2 - Nevhodné parkování na komunikacích Na Strži, Souběžná – kontrola MP 

                                      vyjádření  a vysvětlení s Michalem Škodou zástupcem Městské Policie – 13.2.2020 

Usnesení 2019/6/3    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) – zatím nedořešeno 
Usnesení 2019/7/3 Požadavek na opravu městské komunikace v Horním Kostelci k č.p.182 – ZŠ 

- oprava díry u veřejného osvětlení vydržela týden 

Usnesení 2019/8/3 -uschlý javor v Horním Kostelci za sekyrkárnou – strom odstraněn 
Usnesení 2019/10/3 - vyhřívané zrcadlo u Hobla  - odloženo 
Usnesení 2019/11/3 - návrh nového parkování pod p.Dusílkem – proměřeno – výhledově možnost  
                                        5 – 8 parkovacích míst 
 
2. Informace vedení města 
 
2.1 Informace o investičních akcích města na rok 2020 
 
Místostarosta seznámil členy osadního výboru s plánovanou rekonstrukcí  silnice III/5672.  
Plánovaný začátek  rekonstrukce 16.3.2020. 
Objízdné trasy pro místní obyvatele jednosměrně po souběžných komunikacích Na Strži a Souběžná.(zákaz stání) 
Objízdné trasy navrhlo město. Objízdná trasa pro místní i pro zaměstnance firem. 
I.etapa rekonstrukce od křižovatky U koně po pneuservis a obchod Pája – cca do léta 
II.etapa obchod Pája, škola – v době  letních prázdnin 
               Škola, Rozcestí – do konce listopadu 2020 
Na začátku a konci trasy zákazová značka. 
Končiny průjezdné bez omezení.  
Oficiální objízdná trasa hromadné dopravy přes Rtyni v Podkrkonoší 



 

 
 

Bližší info na stránkách města https://www.cervenykostelec.cz/rekonstrukce-ul-jiraskova 

Upozornění na veřejné jednání ve věci realizace akce "Rekonstrukce silnice III/5672" (ulice Jiráskova a 
Horní Kostelec)  - ve středu 26. února 2020 od 17.00 hodin v kině Luník v Červeném Kostelci 
Jednání se zúčastní zástupci města Červený Kostelec, vybraný zhotovitel stavby a Policie České republiky 
- dopravní inspektorát. 
Letos projekt na chodník a osvětlení proti Staku. 
 
2.2. Informace od velitele Městské policie Michala Škody 

Seznámení s problematikou nedostatku parkovacích míst v ČK i HK. Upozornění členů osadního výboru 
na nevhodné parkování na komunikacích Na Strži, Souběžná, V Zahradách. Bude se řešit s využitím 
těchto ulic pro objízdné trasy při rekonstrukci silnice III/5672. 
 
3. Návrhy osadního výboru 
 
 
3.1 Odpadkové koše podél hlavní komunikace v Horním Kostelci 
 
Usnesení 2020/4/1 
Osadní výbor HK navrhuje umístění košů podél hlavní komunikace v HK i mimo zastávky 
 
Přijato, pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 
 
3.2. Zajištění úklidu místních autobusových zastávek 
Usnesení 2020/4/2 
Osadní výbor navrhuje průběžnou kontrolu a zajištění úklidu zastávek 
 
Přijato , pro 9, proti 0, zdrželo se 0 
 
 
3.3. Návrh na využívání restaurace U Hobla  
 
Usnesení 2020/4/3 
Osadní výbor HK navrhuje projednat možnost využívání bývalé restaurace U Hobla pro setkávání a akce místních 
občanů 
 
Přijato , pro 9, proti 0 , zdrželo se 0 
 
 
4. Diskuze 
 
J.Illnerová – problém školního autobusu v době rekonstrukce  
13.2. proběhla zkušební jízda školního autobusu včetně otočení pod restaurací U Hobla 
Školní autobus pojede přes Rtyni v Podkrkonoší, Horní Rtyni a Rozcestí k zastávce Cukrárna Vítek. 
Nebude obsluhována zastávka Kovovýroba – cca 20 – 25dětí 
Doporučeno maximální využívání školního autobusu. Doporučuji situaci konzultovat a řešit s rodiči žáků školy. 
 
A.Baricová – problém připojení kanalizace 
Po upozornění ze strany města – listopad 2019 – je obtížné stihnout termínově připravit připojení projekčně do 
konce února 2020 
 
P. Holzapfel –návrh  zpoplatnění parkování 
Návrh -problematiku  nevhodného parkování na místech, kde je pak omezen průjezd těmito místy  - by mohlo 
vyřešit zpoplatnění parkování  

https://www.cervenykostelec.cz/rekonstrukce-ul-jiraskova


 

 
 

 

V. Špulák – vyřešení nebezpečného přecházení od autobusu v Horním Kostelci Na Rozcestí  
Loni v březnu zde při přecházení došlo k úrazu dítěte. Místo velmi nepřehledné  
 
Zapsala:   Jana ILLNEROVÁ 
 
Dne: 13.2.2020 
 
Ověřil:   Jiří Regner 
 
 
 


