Zápis z jednání Komise pro osadní výbory
Termín:

22.2.2022

Přítomni:

M. Hodík, P. Rudolský, L. Holoubek, P. Štěpánek, O. Aixnerová, L. Hřebíček,
J.Sládeček, H. Bartáková, M. Svejkovský, K. Pilátová, L. Tikovská
V. Macková, P. Baťha, M. Vosátka

Omluveni:

1. Přivítání předsedů OV.
2. Zapisovatelkou byla zvolena Lenka Tikovská, ověřovatelé zápisu – M. Hodík, L. Tikovská.
3. Kontrola bodů z minulého jednání
• Přesun radarů do Ouběnic a Bystřice – v procesu, správa majetku řeší sloupy a elektro.
4. Z bodů pro jednání na příštím zastupitelstvu
• Most přes silnici č.3 u Radošovic – vlastníkem mostu je ŘSD, ŘSD nabízí pouze
2 možnosti: a) zbourání mostu / b) oprava mostu pod podmínkou, že si město poté
most převezme do vlastnictví (životnost po opravě cca 30 let, náklady na opravu cca
30-50 mil. Kč)
• Odpady – výběrové řízení na svoz odpadu vyhrály Služby Bystřice. V průběhu března
a dubna proběhne očipování popelnic. Město chce přejít od příštího roku na systém
PAYT (zaplať co vyprodukuješ) → motivace k třídění, jsou 2 možnosti:
a) Objednávka služby přes formulář – pravidelný svoz, platba předem za velikost nádoby a četnost
svozu
b) Objednávka připravením nádoby ke svozu – svoz pouze pokud připravena nádoba, platba po
ukončení období dle počtu svozů a objemu nádoby
• Podnikatelský odpad – možnost zapojení podnikatelů do systému tříděného odpadu
a využívání kontejnerů určených pro FO, přihláška přes formulář na stránkách města
• Bio odpad – bude se řešit možnost svozu bio odpadu tzv. ode dveří / kontejnery
v hnízdech → snížení množství směsného komunálního odpadu – zajištění financí na
nákup odvětrávaných popelnic (možná dotace), systém svozu, zjištění zájmu občanů
• Hnízda – nárůst objemu tříděného odpadu, nutnost řešit kapacitu hnízd. V návrhu
podzemní kontejnery → nutnost pořízení nového auta s rukou (6-8 mil.). Sjednocení
typu nadzemních kontejnerů – momentálně 2 typy (spodní a horní vysypání) a musí
jezdit na jedno místo 2 auta – zvony nahradit kontejnery s horním vysypáním.
• Peší zóna ul. Syllabova x parkování – v r. 1998 rozhodnuto o zřízení pěší zóny,
občané v ulici parkují, na začátku února doplněno dopravní značení pěší zóny →
vymahatelnost zákazu parkování, MP začala pokutovat – nespokojenost občanů,
nemají, kde parkovat

5. Úkoly pro OV
• Zdravé město – OV doplnit do sdílené tabulky plánované akce (email)
• Ukliďme Česko – vyjádřit se zájem/nezájem o účast na akci 2.4.2022 (email)
6. Podomní prodej
• V platnosti nové nařízení obce – Zákaz podomního prodeje na území města Bystřice.

•

V řešení, zda umístit pouze info na vývěsky nebo cedulky na vjezd do obce → nutnost
instalace nových sloupků, investice cca 300 tis. (na značky začátek a konec obce
nelze umístit). Další možností je instalace „uvítacích sloupů“ se širší možností využití.
Nyní již vymahatelné. Pokud tedy bude smlouva se „šmejdy“ podepsána v osadě, je
vymahatelná její neplatnost. Pozor na kličky podomních prodejců: místo podpisu
uvedené na smlouvě = např. Praha nebo klient podepíše společně se smlouvou papír,
že si vyžádal jejich návštěvu.

7. Železniční koridor

• řeší se koncepce, nesmyslné návrhy, připomínkováno - např. tunel pod Mokrou Lhotou,
horní vedení kolem Bystřice přes zdroje vody, nevyřešené křížení s Vlašimskou

8. Různé
• Ničení zastávek – někdo úmyslně vysklívá výplně zastávek pomocí kuliček z ložisek,
•
•

•

řeší se, škody v řádu desetitisíců Kč.
Přidání bodů VO – momentálně nepřidávat, řeší se výměna starých za LED a nová
světla by snižovala čísla návratnosti potřebných pro dotaci na výměny starých zdrojů.
Bezpečná cesta do školy – v řešení
◦ cesta Nesvačily-Bystřice
◦ Na dubovku – od bytovek, nad Ježka – přechod na protistranu na chodníček
k zastávce, možná přesun zastávky (odkup pozemku)
◦ Tožice + přechod na zastávku přes silnici I/3 ve spolupráci s ŘSD
◦ Radošovice – také nemají přechod na zastávku přes silnici I/3
Studny – bude se vrtat studna v Tvoršovicích a Ouběnicích, následně řešení odpadů

9. Osady
• Drachkov – nová zvonička, možnost automatického zvonění?, starosta zjistí možnosti
• Líšno – směna kapličky se zámkem – momentálně nejde dořešit, chyba u plomby na
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

majetku vlastníka (zástavní právo)
Líšno – spolkový dům – zahájena skrývka ornice, kácení stromu a další práce
Ouběnice – podána žádost o dotaci na hřbitovní zeď
Ouběnice – památník – vyřešit obsah desky. Čím víc textu, tím menší. Zvážit, zda
uvádět roky narození a úmrtí.
Ouběnice – výstup z odborné prohlídky stromů? - starosta zjistí
Ouběnice – ničení stromů pomocí ropných látek, úniky do 200 l neřeší životní prostředí
ORP Benešov – vyřešeno pomocí Služby Bystřice a zaprotokolováno MP Bystřice
Ouběnice – pouť 17.7., bude koncert v kostele? - starosta zjistí
Jiřín – zastávky – nesouhlas od zúčastněných osob, pokud se jiřínští nedohodnou,
výstavba příští rok padne
Jinošice – rybník vyřeší služby
Jinošice – příjezdová cesta Hutě – oprava výtluků, starosta zjistí
Jinošice – drenáž kapličky – vyřeší se s výpustí rybníka
Božkovice – potřeba kontroly jasanu na návsi dendrologem
Božkovice – znečištění cesty k Tožici a poničení stromů lesáckými auty
Tvoršovice – poničení silnic stavebními auty – krajská silnice
Tvoršovice – potřeba kontroly stromů – vzrostlé lípy (duby na příjezdu řešit se SÚS)
Radošovice – dopravní značení – řešit s pí. Turkovou (potřeba usnesení OV)
Radošovice – oprava cesty do Boroví – R. Pozner může zajistit odvodnění cesty,
povrch z mlatu nebo recyklátu, dořešit se starostou

Další jednání Komise pro osadní výbory se bude konat 24.5.2022 v 17 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Bystřice.
Po vzájemné dohodě všech přítomných není nutné rozesílat pozvánky na další jednání
Komise pro osadní výbory, termín dalšího jednání KOV je dohodnut vždy na konkrétním
jednání.
Předseda komise: Michal Hodík v.r.
Ověřovatel zápisu: Lenka Tikovská v.r.

