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Zápis z jednání osadního výboru v Trocnově 

 

datum konání schůze: 11.9.2015 

přítomni:  

Lubomír Petr 

 Mgr. Alena Kazimourová 

 Josef Razím 

 Ing. Marek Ehrlich 

 Pavel Lilák 

 

OV projednal následující požadavky na údržbové práce v osadě Trocnov: 

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

 sekání a údržba stok 

 sekání travního porostu na veřejném prostranství 

 

OV projednal provedení následujících oprav a drobných prací v osadě Trocnov: 

 vyhloubení stok 

Stoky jsou již zanesené a neplní svou funkci, čímž dochází k vylévání vody mimo koryto  

a poškozování obecního i soukromého majetku. 

 napojení vodovodu v osadní budově na vodovodní řád 

 montáž kuchyňského koutku ve společenské místnosti osadní budovy 

 instalaci malého bojleru na ohřev vody v osadní budově 

 osázení ostrůvků na návsi a u dětského hřiště okrasnými dřevinami za účelem jejich 

zvelebení + obroubení ostrůvku u dětského hřiště betonovými obrubníky  

Dochází k soustavnému rozjíždění okrajů těžšími vozidly a ničení zeleně. 

/příloha č.1/ 

 prodloužení veřejného osvětlení k dětskému hřišti  

 vybudování zpevněné plochy pod kontejnery tříděného odpadu 

 osazení laviček a košů u rybníka, cesty k nádraží a cesty od dětského hřiště k lesu 
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OV projednal následující požadavky na investiční akce v osadě Trocnov: 

 vybudování „vjezdných bran“  na hlavní silnici v osadě Trocnov za účelem zpomalení 

rychlosti projíždějících vozidel (toto řešení, jak vyplývá z několika jednání v roce 

2015, je jako jediné z navrhovaných podporováno Policií ČR) 

Stále přetrvává letitý problém s nedodržováním nejvyšší provolené rychlosti v obci u 

projíždějících aut a v návaznosti na tuto skutečnost přetrvává též problém 

s nebezpečností přecházení hlavní silnice převážně pro děti a seniory 

Snížením rychlosti projíždějících vozidel by také došlo ke snížení hlučnosti, což by 

nepochybně zvýšilo kvalitu bydlení podél hlavní silnice v Trocnově. 

 

 obnovení polní/lesní cesty z Trocnova do Radostic z důvodu propojení těchto osad pro 

pěší 

Vznikne tím vycházkový okruh okolo Žižkova rodiště, umožní se návštěva dětského 

hřiště při rodinné procházce  z Radostic případně i Borovan, bude možné příjemně 

mimo hlavní silnici putovat přes Radostice do Borovan, bude možné dojít pěšky mimo 

hlavní silnici do obchodu v Radosticích a další… 

 vybudování chodníku k obecní budově  

Zajištění bezpečnosti chodců. 

 vybudování chodníku popřípadě zpevněné pěšiny u Liláků  

Zajištění bezpečnosti chodců. 

/příloha č.2/ 
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Příloha č.1 
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Příloha č.2 

 


