
 

Zápis z jednání Osadního výboru Olešnice ze dne 21.06.2021 

Přítomni: 

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

Radek Jůza, Roman Vlček, Lukáš Kozák, Lucie Hnízdilová, Marek Hnízdil, Ondřej Středa 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“. 

3.9.2019: Místostarosta p. J. Regner informoval OVO, že projekt na chodník od 

autobusové zastávky ke škole má být hotov do 31.10.2019 a realizace bude v roce 

2020. Návrh řešení prostoru na kontejnery má na starost městský architekt, kterému 

bylo předáno zadání. 

8.6.2020: Místostarosta p. J. Regner informoval OVO o stavu projektu. Projekt stále 

není hotov, urguje se u projektanta. 

21.6.2021: Místostarosta p. J. Regner informoval OVO o stavu projektu. Projekt hotov, 

bude provedena realizace. U části chodníku od autobusové zastávky k budově R-serisu 

bude provedena rekonstrukce chodníku. 

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. 

3.9.2019: Místostarosta p. J. Regner informoval OVO o proběhlém jednání s městským 

architektem o tomto prostoru, kterému bylo předáno zadání. V řešení. 

8.6.2020: Místostarosta p. J. Regner informoval OVO o stavu řešení tohoto prostoru. 

Probíhá změna územního plánu. 

21.6.2021: Čeká se na povolení změny územního plánu. 

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.  

3.9.2019: Místostarosta p. J. Regner informoval OVO o této problematice, diskuze, 

upozornění na nesečené pozemky ve vlastnictví města např. pozemky parcelních čísel 

253, 2552, 1167/1, 98/2, 98/5, 95/7, 94/2. Tyto pozemky se nesečou dvakrát za rok. 

Problém s údržbou městských pozemků stále přetrvává. 



8.6.2020: Bude hodnoceno po sezóně. 

21.6.2021: Stále trvá. 

4. 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.  

8.6.2020: Stále trvá. 

21.6.2021: Stále trvá. 

5. OVO navrhuje řešit zkulturnění i dalších prostorů kontejnerů na tříděný odpad. Dále 

navrhuje navýšení počtu kontejnerů na plastový odpad. OVO upozorňuje na 

znečištění odpadky u kontejnerů na tříděný odpad a stráni pod těmito kontejnery nad 

potokem.  

3.9.2029: Návrh řešení vyhotoví městský architekt. Počet kontejnerů byl navýšen. Dále 

byla diskutovaná možnost zvýšení četnosti svozu těchto kontejnerů 3x týdně – bude 

prověřeno. 

8.6.2020: V řešení, postupně bude realizováno. Jednání o navýšení četnosti svodu 

zatím neproběhlo. 

21.6.2021: V řešení, postupně dochází k realizaci. 

6. 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.  
3.9.2019: OVO navrhuje opětovné jednání se ZD Žernov a zařadit rekonstrukci této 
cesty do rozpočtu na rok 2020, zejména krajnice jsou ve špatném stavu. 
8.6.2020: Nevyřešeno, stále trvá. 
21.6.2021: Stále trvá. OVO upozorňuje na výtluky na této komunikaci a na poničené 
krajnice a žádá o opravu. 

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

Bernardové a cesty par.č. 2752 vedoucí k Mazurom, kde jsou již vyježděné koleje. 

8.6.2020: Nevyřešeno, stále trvá. 

21.6.2021: Stále trvá. 

8. OVO žádá o prořezání spodních pater větví u lip, které jsou vysázeny podél chodníku 

vedoucího od budovy základní školy po budovu R-servisu. V některých úsecích jsou 

větve již nízko, že brání pohodlnému průchodu chodců po panelovém chodníku. 

8.6.2020: Nevyřešeno, stále trvá. 

21.6.2021: Splněno. Je potřeba prořezání opakovat. 

9. OVO navrhuje zařadit do rozpočtu na rok 2020 opravu/rekonstrukci cesty  

par.č. 2240 vedoucí od areálu firmy Tesmen směrem do Č. Kostelce. Zejména úsek od 

domu č.p. 185 k rybníku Krčmařík je již ve velmi špatném technickém stavu (vyjeté  

koleje). 

8.6.2020: Nevyřešeno, stále trvá. 

21.6.2021: Stále trvá. 



10. OVO navrhuje zpevnění povrchu mezi cestami u křížku nad sokolovnou, kde dochází 

k vyhýbání vozidel. Za mokra zde dochází k rozježdění travního povrchu a 

znečišťování povrchu vozovky blátem. 

21.6.2021: Trvá. 

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

funkčnosti železniční zastávky. Při nepříznivých klimatických podmínkách dochází 

k pršení/ sněžení na místa k sezení a tím omezení funkčnosti zastávky jako ochrany 

před nepříznivým počasí. Zatím bez řešení. 

21.6.2021: Místostarosta p. J. Regner informoval OVO o jednání s SŽDC, bez výsledku 

ze strany SŽDC. 

12. OVO navrhuje prověřit možnost vybudování chodníku podél hlavní silnice od budovy 

R- servisu směrem na horní konec Olešnice z důvodu ochrany chodců. 

13. Projednávání připomínek občanů Olešnice 

14. OVO navrhuje dvě místa na umístění radaru k měření rychlosti. První u domu č.p. 246 

pod areálem ZD Žernov a druhé u domu č.p. 105 na hlavní silnici do Náchoda. 

15. OVO navrhuje, zda by Město mohlo požádat SÚS O prořezání stromů podél silnice 

před budovou R-servisu z důvodu zvýšení bezpečnosti, snižují výhled do zatáčky. 

 

 

 

29.6.2021                                                                                                                         Miroslav Háze 

 

 


