ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU HORNÍ KOSTELEC DNE 25. KVĚTNA
2021

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ OV:
Pavel Holzäpfel, Vladimír Kábrt, Ladislav Kollert, Martin Nývlt, Vojtěch Špulák, Alice Baricová, Jana
Illnerová
OMLUVENÍ ČLENOVÉ OV:
Tomáš Rýdl, Jaroslav Vencl
NEOMLUVENÍ ČLENOVÉ OV:
PŘÍTOMNÍ HOSTÉ:
Jiří Regner – místostarosta, Milan Jenka, Josef Švorčík

ZAHÁJENÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Předseda OV zahájil jednání a konstatoval, že OV je usnášeníschopný.
Byl schválen následující program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení a úkolů
Informace vedení města
Návrhy osadního výboru
Diskuze

přijato, pro 7, proti 0, zdržel se 0

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ
USNESENÍ 2020/09/17
Cesta kolem školy v HK (od Hobla k Novotným) – oprava v hodnotě 1,2 mil. proběhne v tomto roce
2021
USNESENÍ 2020/09/17
Posekání trávy na spojovacích cestách (Jiráskova – Souběžná, spojovačka Na Rozcestí) – splněno
podzim 2020 po opětovném upomínání

USNESENÍ 2020/6/2
Dosypání krajů silnice na Končinách – řešeno tragikomickým způsobem – dosypávání
nevhodného materiálu do krajnic a do děr, bez zaválcování – okamžité opětovné
vymletí děr i krajnic

Zábrodí rekonstrukci již provádí
USNESENÍ 2020/6/3
Pravidelné sekání cest (zelená turistická) - splněno v červenci 2020

USNESENÍ 2020/5/3
Posečení cesty k náhradní zastávce autobusu Na Rozcestí a spojovací cesty mezi Jiráskova a
Souběžná – splněno v červenci 2020
USNESENÍ 2019/3/2
Majetkové poměry hřiště v HK – stále v řešení
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))
– stále v řešení - momentálně řešeno s Báňskou záchrannou službou

2. INFORMACE VEDENÍ MĚSTA
MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
•
•

Prodej/Přenechání části pozemku p.č. 1085/1 v k.ú. Horní Kostelec – Kožešníková
Koupě pozemků p.č. st. 106, p.č. 61 a p.č. 48, v k.ú. Horní Kostelec – Česká obec sokolská a
p. Špeldová

3. NÁVRHY OSADNÍHO VÝBORU
3.1 KONČINSKÁ CESTA
Cesta je v katastrofálním stavu a před rekonstrukcí Jiráskovy ulice byla slíbena následná rekonstrukce
používaných objízdných tras. Nespokojenost občanů se stavem komunikace přes Končiny narůstá.
Přes veškerou snahu řešit opravu cesty co nejdříve, není možné oprava kompletní, protože je příliš
nákladná a do rozpočtu města se pro rok 2021 nevešla.
Realizace opravy bude v roce 2022.

OV Horní Kostelec navrhuje změnu způsobu dílčích provizorních oprav Končinské cesty.
Před opravou patchmaticem je třeba díry a okraje doplnit asfaltem a zaválcovat. Poté teprve aplikovat
patchmatic.
Dosypání krajů silnice na Končinách – není nic, do krajnic se hází pouze obrus a nikoliv asfalt, který
by se měl zaválcovat. Před pačmatykem opravit hluboké díry asfaltem a zaválcovat.
PŘIJATO, PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
2.2 PARKOVÁNÍ
Po znovu otevření Jiráskovy ulice stojí opět automobily v úzkých místech tak, že zabraňují průjezd
širších vozidel a vozidel s přívěsným vozíkem. Například je tomů tak v ulici V Zahradách a Soubežná.

OV Horní Kostelec navrhuje aktivnější řešení parkování vozidel městskou policií.
PŘIJATO, PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2.3 HŘIŠTĚ HORNÍ KOSTELEC
Přestože majetková komise města doporučuje odložit případ koupě pozemků p.č. st. 106, p.č. 61 a
p.č. 48, v k.ú. Horní Kostelec – Česká obec sokolská a p. Špeldová, tak OV Horní Kostelec trvá na
odkupu pozemků. Dle OV Horní Kostelec je nutné pozemky koupit, jelikož jinak není možné jakkoliv
pokračovat ve vybudování tolik potřebného dětského hřiště a sportoviště.
VIZE AKTIVIT NA HŘIŠTI - SPORTY, KTERÉ OBČANÉ HORNÍHO KOSTELCE
PROVOZUJÍ:
•
•
•
•

volejbal
nohejbal
pinkponk (v útrobách zázemí)
tenis

•
•

fotbal
bruslení (zima)

Co se dětského hřiště týká, tak je OV Horní Kostelec přesvědčen o tom, že je umístění dětského hřiště
na tomto místě nejvhodnější. Maminky s dětmi mají nejbližší místo setkání v Horním Kostelci za
Sekyrkárnou nebo až ve městě.
OV Horní Kostelec navrhuje neodkládat koupi pozemků p.č. st. 106, p.č. 61 a p.č. 48, v k.ú.
Horní Kostelec – Česká obec sokolská a p. Špeldová
PŘIJATO, PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4. DISKUZE

Alice Baricová
Paní Baricová aktivně řeší umístění radarů, úsekového měření nebo jiného opatření, které by
redukovalo nepřiměřenou rychlost v Horním Kostelci.

Jana Illnerová
Pan Kulda opravil parkovací travnaté plochy, které byly občany HK využívány v době rekonstrukce
Jiráskovy ulice vlastními silami ve své režii. Pan Kulda si zaslouží pochvalu.
Hřiště za základní školou HK. Reklamaci se nepodařilo vymoci domluvou, opraveno na náklady města
a finanční částka za opravu se vymáhá na zhotoviteli soudně. Hřiště je zarostlé mechem a v průběhu
července proběhne jeho strojové vyčištění. Hřiště se může používat.
Bylo by možné umístit do Horního Kostelce kontejner na bioodpad? Pan Kollert nabízí dočasně
umístění na jeho pozemku, kde se otáčeli autobusy při rekonstrukci silnice v Horním Kostelci v místě,
kde plánujeme v příštím roce vybudovat chodník.

Pavel Holzäpfel
Pan Holzäpfel je pro oslovení p. Lokvence ohledně hospody u Hobla. Tuto záležitost si bere za své p.
Regner.

Milan Jenka
Zrekonstruovaná silnice se přes zimu zvlnila. Je řešeno s dodavatelem stavby.

Vojtěch Špulák
I přes informaci o tom, že bude nebezpečná křižovatka v Horním Kostelci řešena v rámci rozpočtu
2022 vybudováním chodníků, zůstává tato křižovatka pro přecházející životu nebezpečná. Pro malé
občany HK je de-facto nepřijatelná.
Zároveň p. Špulák navrhuje řešit nedodělaný chodník na spojení Podlesné a hlavní silnice ode Rtyně
v P. Pro chodce s kočárky nebo pro handicapované je chodník neschůdný a musí vstupovat do
silnice.

Ladislav Kollert
V rámci rekonstrukce Jiráskovy ulice byly určité detaily provedeny velmi nedbale a nedomyšleně. Pro
příště je třeba lépe a důsledněji připomínkovat jednotlivé kroky a průběh akce.

Celý osadní výbor
Jiráskova ulice se zdá být po rekonstrukci užší a výsledkem je nebezpečné vjíždění kamionů na
chodníky.
Před provozovnou Mastr v Horním Kostelci stojí automobily na chodníku a brání pohodlnému projití
občanů s kočárky.
Osadní výbor chválí provedení okrasného plůtku kolem kontejnerů pod školou.

Zapsal: Vojtěch Špulák
Dne: 3. června 2021

