
Stránka 1 z 6 

 

Zápis z jednání osadního výboru v Trocnově 

 

datum konání schůze: 15.11.2014 

přítomni:  

Lubomír Petr 

 Mgr. Alena Kazimourová 

 Josef Razím 

 Marek Ehrlich 

 Pavel Lilák 

 přizvaný host: Anna Kyselová 

 

 

bod  č. 1 – OV projednal následující požadavky na nutné údržbové práce v osadě Trocnov: 

a) údržba chodníků a místních komunikací v zimním období a následný úklid po 

zimě 

b) sekání a údržba stok 

c) sekání travního porostu na veřejném prostranství 

 

bod  č. 2 – OV žádá o úhradu energií v obecní budově 

 

bod  č. 3 – OV projednal nutnost provedení následujících oprav v osadě Trocnov: 

a) vyhloubení stok (stoky jsou již zanesené a neplní svou funkci, čímž dochází 

k vylévání vody mimo koryto  a poškozování obecního i soukromého 

majetku) 

b) výměna stropního obložení a osvětlení v zasedací místnosti 

c) zateplení stropu v zasedací místnosti (strop nemá žádnou tepelnou izolaci) 

d) zabezpečení vstupu do kapličky instalací otevírací mříže za vstupní dveře  

(požadujeme z bezpečnostních důvodů a z důvodu možnosti nahlédnutí do 

kapličky při akcích konaných v osadě Trocnov) 
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bod  č. 4 – OV projednal následující požadavky na investiční akce v osadě Trocnov: 

a) vybudování dětského hřiště na části obecního pozemku k.č. 358/18  

/příloha č. 1/ 

b) vybudování přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem z důvodu zajištění 

bezpečného přecházení vozovky a zpomalení rychle projíždějících aut (většina 

projíždějících aut nedodržuje nejvyšší povolenou rychlost – dlouhý rovný 

úsek svádí k rychlé jízdě)  

/příloha č. 2/ 

c) instalaci zrcadla v nepřehledné křižovatce pro bezpečné vyjíždění na 

frekventovanou silnici II. třídy z místní komunikace (z ulice vyjíždí několik 

aut denně a dochází k nebezpečným situacím) 

/příloha č. 3/ 

d) zatrubnění stoky před domem č.p. 43 (ústí stoky je velmi hluboké a 

nebezpečné, před domem č.p. 43 není žádný prostor pro zaparkování) 

e) obnova můstku ze silnice II. třídy na pozemek k.č. 201/3 (zachování alternativy 

výjezdu na hlavní silnici a možnosti příjezdu k trafostanici) 

f) rozšíření veřejného osvětlení u kontejnerů pro tříděný odpad a v ulici s k.č. 

187/41 , která je zcela bez osvětlení 

/příloha č. 4/ 
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Příloha č.1 
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Příloha č.2 
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Příloha č.3 
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Příloha č.4 

 


