
 

 

Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného 

dne 14. 5. 2019 od 19:00 hod. v knihovně Vrchoviny 

 

PŘÍTOMNI: Mgr. Hana Rydlová, Ludmila Horáková, Pavel Fanta, Miroslav Jarolímek, Pavlína 

Balcarová, Ing. Kateřina Schneiderová, Jiří Anděl, Dis. 

OMLUVENI:  

HOSTÉ: M.P. 

PROGRAM 

1. Projednání žádosti manželů S. o výpůjčku části pozemku p. p. č. 4/2 o výměře cca 250 

m2 

2. Projednání žádosti manželů S. o koupi části pozemku p. p. č. 4/2 o velikosti cca 110 m2  

3. Facebook versus webová stránka Vrchovin 

4. Vánoční strom u hasičské zbrojnice - kůrovec 

5. Požadavek na TS – vykácení dalších nevhodně rostoucích dřevin 

6. Požadavek na TS – obecní studna za křížkem 

7. Požadavek na způsob zabezpečení průchodu chodců podél obecní nástěnky 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

1. Projednání žádosti manželů S. o výpůjčku části pozemku p. p. č. 4/2 o výměře cca 250 

m2 

OV Vrchoviny jednal o žádosti manželů S. ve věci výpůjčky části pozemku p. p. č.4/2 o výměře cca 

250 m2. Po diskuzi proběhlo hlasování všech zúčastněných (7 členů). OV Vrchoviny schvaluje tuto 

žádost počtem hlasů níže uvedeným. 

PRO 6, ZDRŽEL SE 1. 

1. Projednání žádosti manželů S. o koupi části pozemku p. p. č. 4/2 o velikosti cca 110 m2  

OV Vrchoviny dále jednal o žádosti manželů S. ve věci koupě části pozemku  

o výměře cca 110 m2 z pozemku p. p. č. 4/2. Po diskuzi proběhlo hlasování všech zúčastněných  

(7 členů). OV Vrchoviny schvaluje žádost počtem hlasů níže uvedeným. 

PRO 4, ZDRŽEL SE 3 

1. Facebook versus webové stránky Vrchovin  

OV Vrchoviny byl informován o fungování facebookové stránky Vrchovin a množících se žádostech 

o sdílení komerčních záležitostí (propagace firem a akcí). OV Vrchoviny se dohodl, že facebookové 

stránky budou sloužit pouze k informování o dění v této části obce a sdílení důležitých informací. 

Tato pravidla budou zveřejněna také na samotné stránce. Dále se OV dohodl, že podpora místních 

podnikatelů bude umožněna skrze webové stránky www.vrchoviny.cz, kde bude uveřejněn prostý 

seznam podnikatelů s kontaktem. 

http://www.vrchovin/
http://www.vrchoviny.cz/


2. Vánoční strom u hasičské zbrojnice - kůrovec 

OV Vrchoviny upozorňuje s ohledem na předcházení kůrovcové kalamity, že vánoční strom  

u hasičské zbrojnice je napaden a bylo by vhodné ho co nejdříve pokácet. OV Vrchoviny zároveň 

žádá o jeho náhradu v podobě stromu Douglaska tisolistá. 

3. Požadavek na TS – vykácení dalších nevhodně rostoucích dřevin 

OV Vrchoviny by chtěl požádat o pokácení smrku zcela zničeného kůrovcem či suchem před domem 

č. p. 3 a zvážení pokácení či většího zkrácení borovice rostoucí na stejném místě, která již zasahuje 

do elektrického vedení viz. přiložené foto. Dále bychom chtěli požádat o vyřezání keřů, které rostou 

pod obecními nástěnkami. 

4. Požadavek na TS – obecní studna za křížkem 

OV Vrchoviny by chtěl vzhledem k bezpečnosti upozornit na propadlé betonové krytí u obecní studny 

za křížkem.  

5. Požadavek na způsob zabezpečení průchodu chodců podél obecní vývěsky 

OV Vrchoviny žádá o návrh možností řešení bezpečného průchodu chodců podél obecní vývěsky. 

Jedná se o úsek, který leží mezi dvěma částmi chodníku před obecními vývěskami. V tomto úseku 

je dopravním značením upraven zákaz zastavení, který není vůbec respektován. V daném úseku se 

pohybuje větší množství chodců, kteří v případě zaparkovaných vozů musejí vstupovat do vozovky. 

Bylo by možné v tomto prostoru dobudovat chodník? Jako prozatímní a rychlé řešení této 

nebezpečné situace navrhujeme umístění cca 3 kusů betonových zábran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPSAL: Ing. Kateřina Schneiderová, Mgr. Hana Rydlová 


