
 

 

 

Zápis z 1. zasedání Osadního výboru Vrchoviny 

konaného dne 19.1.2023 v 18:00 hodin 

v místní knihovně ve Vrchovinách 

PŘÍTOMNI: Lada Dubská, Milan Horáček, Vlastislav Horáček, Ludmila Horáková, Miroslav 

Jarolímek, Mgr. Hana Rydlová, Mgr. Radek Schneider, Ing. Kateřina Schneiderová, Bc. Patricie 

Vadroňová 

OMLUVENI: — 

HOSTÉ: — 

PROGRAM 

1. Představení členů výboru ve volebním období 2022-2026 

2. Seznámení s rozpočtem na rok 2023 

3. Informace k investičním projektům v roce 2023 

4. Stacionární radar na komunikaci II/28520 (Vrchoviny – Krčín) 

5. Petice obyvatel z vrchní části Vrchovin („Veselý kopeček“) – vybudování chodníku 

6. Petice obyvatel z vrchní části Vrchovin („Veselý kopeček“) – radar 

7. Návrh termínů jednání OV na rok 2023 

8. Účast OV na rozpočtovém semináři 

9. Poděkování členům OV Vrchoviny v období 2018-2022 

10. Propustek pod silnicí I/14 – ve směru na Náchod 

11. Bod pro další jednání – Územní studie veřejného prostranství a dotčené lokality 

12. Informace do Novoměstského zpravodaje – poděkování za vedení kroniky, Tříkrálová 

sbírka 

13. Webové stránky Vrchovin – složení osadního výboru 

14. Péče o vysazenou třešňovou alej – od lomu k Přibyslavi 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

1. Představení členů výboru ve volebním období 2022-2026 

Předsedkyně OV zahájila jednání a představila členy OV Vrchoviny na období 2022-2026. Členové 

OV Vrchoviny byli seznámeni s právní úpravou vzniku a oprávnění osadního výboru podle zákona 

č. 128/2000 sb., zákon o obcích. Členové převzali a podepsali jmenovací dekrety a podepsali 

dokument Dodržování zásad pro nakládání s osobními údaji. 

Usnesení: Členové OV Vrchoviny berou ne vědomí předané informace závazné pro jednání  

a potvrzují převzetí a podpis jmenovacích dekretů a dokument Dodržování zásad pro nakládání  

s osobními údaji. (PRO: 9; PROTI: 0) 

 

 

 

2. Seznámení s rozpočtem na rok 2023 



 

 

Rozpočet je schválen jako schodkový, příjmy 249,4 mil Kč, výdaje 289,4 mil. Kč. Investiční akce  

ve Vrchovinách: cyklostezka Vrchoviny – Jesinky – Šonov 400 tis. Kč, řešení havarijního stavu 

kamenného mostu ve Vrchovinách 7 505 tis. Kč, okružní křižovatka Vrchoviny – spoluúčast města 

1 500 tis. Kč, přístřešek pro autobusovou zastávku Vrchoviny 241 tis. Kč. 

Usnesení: OV Vrchoviny bere na vědomí informace týkající se rozpočtu města na rok 2023  

a plánované investiční akce na rok 2023 ve Vrchovinách. (PRO: 9; PROTI: 0) 

 

3. Informace k investičním projektům v roce 2023 

Členové vyslechli aktuální stav k plánovaným projektů na rok 2023 ve Vrchovinách - Rekonstrukce 

kamenného mostu, Cyklostezka Ammann-Vrchoviny, Rekonstrukce kruhového objezdu, Instalace 

autobusového přístřešku na zastávce Vrchoviny, rozcestí. 

Usnesení: OV Vrchoviny bere na vědomí informace k aktuálnímu stavu výše zmíněných projektů. 

(PRO: 9; PROTI: 0) 

 

4. Stacionární radar na komunikaci II/28520 (Vrchoviny – Krčín) 

Členové byli seznámeni s aktuálním stavem v oblasti zajišťování pravidel silničního provozu  

za pomoci stacionárních měřičů rychlosti. Od roku 2019 OV upozorňuje na nedodržování pravidel 

silničního provozu na zrekonstruované silnici do Krčína (v obou směrech). O dohled bylo několikrát 

žádáno, jak v podobě hlídek policie, tak i měřičem rychlosti. Po osazení informativního měřiče OV  

i nadále žádal o měření rychlosti pomocí radaru (rok 2022). OV Vrchoviny stacionární radar  

na komunikaci II/28520 (Vrchoviny-Krčín) zařadil na seznam investičních priorit pro rok 2023. Tento 

seznam priorit byl předán na podzim roku 2022 na OMM (přikládáme jako přílohu č.1). Bod se však 

nepropsal a neschválil v rozpočtu města na rok 2023, proto OV Vrchoviny opět tento bod otevírá  

a žádá o jeho realizaci.  

Usnesení: OV Vrchoviny žádá o zařazení nové položky – Stacionární radar na komunikaci II/28520 

(Vrchoviny-Krčín) do rozpočtu města na rok 2023 a žádá o jeho realizaci v témže kalendářním roce. 

(PRO: 9, PROTI: 0) 

 

5. Petice obyvatel z vrchní části Vrchovin („Veselý kopeček“) – vybudování chodníku 

Členové OV byli seznámeni s textem zaslaného dopisu manželů [osobní údaj odstraněn], který byl 

podpořen i podpisy obyvatel z Vrchovin. Dále byli seznámeni s historickým vývojem plánované 

výstavby chodníku podél komunikace I/14 a aktuálním stavem. OV prodiskutoval různé varianty pro 

výstavbu chodníku a členové se usnesli, že bude bezpečnější svést obyvatele do území a zajistit 

dostupnost přes pozemky uvnitř výstavby. Neshledává variantu chodníku podél komunikace I/14 se 

současným provozem za bezpečnou. Člen výboru, jenž je vlastníkem dotčených pozemků pro 

výstavbu, byl z hlasování vyloučen. 

Usnesení: OV Vrchoviny bere na vědomí petici zaslanou obyvateli Vrchovin ve věci chodníku kolem 

I/14 a žádá vedení města o řešení problematiky přístupu pro pěší z území „Veselého kopečku“. OV 

Vrchoviny požaduje bezpečnější variantu svedení obyvatel do území. (PRO: 8, PROTI: 0, 

VYLOUČEN: 1) 

6. Petice obyvatel z vrchní části Vrchovin („Veselý kopeček“) – radar 



 

 

Obsahem dopisu byla i žádost na umístění radaru na komunikaci I/14. OV Vrchoviny proti umístění 

stacionárního radaru v tomto úseku nemá námitky a umístění podporuje. Umístění je nutné prověřit 

s dotčenými orgány. 

Usnesení: OV Vrchoviny podporuje a souhlasí s umístěním radaru na komunikaci I/14 a požaduje  

o zařazení položky do rozpočtu na rok 2023. (PRO: 9; PROTI: 0) 

  

7. Návrh termínů jednání OV na rok 2023 

Předsedkyně OV navrhla termíny jednání OV Vrchoviny tak, aby navazovaly na jednání Rad města 

a následně na Zastupitelstva města. Navržené termíny: 21.3., 1.6., 7.9., 16.11. 2023. Jedná se 

pouze o návrhy, které se mohou měnit podle aktuální potřeby svolat jednání OV. Všem členům bude 

před jednáním zaslána pozvánka s termínem a místem konání.  

Usnesení: OV Vrchoviny souhlasí s návrhy termínů pro další jednání (21.3, 1.6., 7.9., 16.11.2023). 

(PRO: 9; PROTI: 0) 

 

8. Účast OV na rozpočtovém semináři  

V minulém období byli zváni předsedové OV na rozpočtový seminář, který se konal pravidelně  

před Zastupitelstvem města, které schvaluje rozpočet na další rok. Letos tomu bohužel tak nebylo 

z důvodu nesouladu termínů konání rozpočtového semináře a jmenování členů OV. Do příštích let 

by chtěl OV požádat o pozvání předsedů OV na rozpočtový seminář. 

Usnesení: OV Vrchoviny žádá o účast předsedkyně na rozpočtových seminářích v následujících 

letech. (PRO: 9; PROTI: 0) 

 

9. Poděkování členům OV Vrchoviny v období 2018-2022 

OV Vrchoviny děkuje členům, kteří se účastnili jednání v letech 2018-2022 a svůj volný čas věnovali 

rozvoji místní části Vrchoviny. 

Usnesení: OV Vrchoviny děkuji členům osadního výboru v letech 2018-2022 za účast na jednáních. 

(PRO: 9; PROTI: 0) 

 

10. Propustek pod silnicí I/14 – ve směru na Náchod 

Členka OV upozornila na jednání na havarijní stav propustku pod komunikací I/14 na pravé straně 

ve směru na Náchod (naproti čp. 147). K poškození došlo pravděpodobně najetím vozidla na krajnici 

vozovky. Součástí zápisu je fotodokumentace z místa – příloha č.2.  

Usnesení: OV Vrchoviny žádá o předání informace a jednání se správcem komunikace (ŘSD)  

a žádá o opravu havarijního stavu propustku pod komunikací I/14 při výjezdu z obce ve směru  

na Náchod (naproti čp. 147). (PRO: 9; PROTI: 0) 

 

 

11. Bod pro další jednání – Územní studie veřejného prostranství a dotčené lokality 



 

 

Vzhledem k obsáhlosti bodů, které byly předloženy při samotném jednání výboru (parkování  

u knihovny (čp.60), řešení prostranství u hasičské zbrojnice) a přímé souvislosti s Územní studií 

veřejného prostranství ve Vrchovinách, se OV dohodl, že tyto body budou projednány při příštím 

jednání OV. Předsedkyně rozešle členům podklady pro jednání (Územní studie VP Vrchoviny). 

Usnesení: OV Vrchoviny se shoduje na přesunutí výše zmíněných projektů – Parkování u knihovny 

čp. 60 a Řešení vodní nádrže a prostranství u hasičské zbrojnice na další jednání.  (PRO: 9; PROTI: 

0) 

 

12. Informace do Novoměstského zpravodaje – poděkování za vedení kroniky, Tříkrálová 

sbírka 

Členka výboru informuje, že jako každý rok bude v Novoměstském zpravodaji publikovat zprávy 

z vrchovinského dění. Především poděkování manželům Fantovým za vedení vrchovinské kroniky 

pro rok 2022. A o konání tradiční Tříkrálové sbírky, která se uskutečnila ve Vrchovinách o víkendu 

7.-8.1.2023. Mezi obyvateli Vrchovin se vybrala rekordní částka – 17.560 Kč.  

Usnesení: OV Vrchoviny bere na vědomí informace publikované v Novoměstském zpravodaji  

a děkuje všem zainteresovaným za jejich činnost. (PRO: 9; PROTI: 0) 

 

13. Webové stránky Vrchovin – složení osadního výboru 

Pro nové volební období by bylo vhodné aktualizovat informace o složení Osadního výboru  

na webových stránkách Vrchovin. Informace by byla zveřejněna i na Facebookovém profilu. Nové 

složení bude předáno správci webových stránek pro zveřejnění. Předsedkyně zveřejní i mobilní 

kontakt. 

Usnesení: Členové OV Vrchoviny souhlasí se zveřejněním složení výboru na webových stránkách 

Vrchovin. (PRO: 9, PROTI: 0) 

 

14. Péče o vysazenou třešňovou alej – od lomu k Přibyslavi 

Během léta, i přes péči místních obyvatel, došlo k uschnutí 3 kusů vysazených třešní. Místní 

obyvatelé během horkých dní sami zalévali stromky a opravovali popraskané podpěry. OV Vrchoviny 

by proto chtěl požádat Technické služby města o pomoc s péčí a zaléváním. Dále bychom chtěli 

požádat o náhradu a znovu vysazení třech kusů třešňových stromů. 

Usnesení: OV Vrchoviny žádá o zajištění péče o nově vysazené stromy a též žádá o obnovu 3 kusů 

uschlých třešňových stromů v nově vysazené aleji. (PRO: 9; PROTI: 0) 

POUŽITÉ ZKRATKY 
OV - osadní výbor, OMM - odbor majetku města, VP - veřejné prostranství, ŘSD - Ředitelství silnic 
a dálnic  

ZAPSALA 
Ing. Kateřina Schneiderová                   Ve Vrchovinách, dne 23.1.2023 


