Trocnov

23.7.2018

Zápis jednání osádního výboru v
Trocnove
Přítomni:
Josef Razím
Ing. Marek Ehrlich
Pavel Lilák

Omluveni:
Lubomír Petr
Mgr. Alena Kazimourová

OV jmenoval nového kronikáře v Trocnově
Na pozici kronikáře se přihlásila paní Pavla Janošová (s vystudovaným oborem archivnictví). Osadní rada
jednomyslně odhlasovala její zvolení a navrhuje uvést do funkce od roku 2019 (zápis roku 2018 již provede
paní Pavla Janošová).

OV projednal rozpočtová opatření pro rok 2019
Požadavky na údržbové práce
•
•
•
•

Údržba chodníků a místních komunikací v zimním období a následný úklid po zimě
Sekání a údržba stok
Sekání travního porostu na veřejném prostranství
Rozšíření veřejného prostranství o část "Hlinice", pokračování z minulých let o parcelní číslo 187/36
o Obrázek 1 – obecní pozemek, který požadujeme vyčistit a vyrovnat rozvezením materiálu,
který je na místě na zarostlé hromadě

Požadavky na investiční akce
•

•

Odkup a likvidace haly ZOD Borovany – parcelní číslo st. 134
o budova je v nevyhovujícím stavu, hrozí nebezpečí úrazu
o vzhledem k lokalitě se jedná o vhodný pozemek pro rozšíření zóny se společenským účelem
o již dříve byl prodej kravína podmíněn vyčleněním pozemku pod budovou pro společenské
účely
Vybudování zpevněné víceúčelové herní plochy na pozemku 187/34 (viz výše hala, Obrázek 2)
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- zpevnění plochy velikosti 18x36 s možností uchycení sítě
- malé fotbalové branky
- úprava terénu okolí, zatravněná plocha
- přidání posezení (lavice 4 ks)
- příklad viz Obrázek 3
Navýšení vrstvy dopadové plochy pod dětským hřištěm
o KAČÍREK – štěrk kulatý vypraný o zrnitosti od 2 – 8 mm ve vrstvě minimálně 20 cm
o Hřiště prorůstá plevelem a herní prvky jsou umístěné příliš vysoko nad terénem, dopadový
materiál sotva zakrývá podkladovou tkaninu

•
•
•

•

•

Přidání herního prvku lanová pyramida na dětské hřiště (Obrázek 4)
https://www.hriste-bonita.cz/lanova-pyramida-2m/p427
Namontování ocelového zábradlí podél chodníku v úseku, kde přiléhá těsně k silnici – Obrázek 5
o chodník je zde zcela v těsné blízkosti se silnicí a hrozí nebezpečí střetu s automobilem
Výměna dopravního značení Pozor děti (A 12) s osvětlením za monitorovací zařízení GEMOS (stejný
typ jako v Borovanech)
o důvodem je potřeba nepřetržitého monitorování dopravní situace a podle výsledků následná
příprava dopravních úprav v místě
Výměna zatrubnění kolem osadní budovy za větší průměr a zbudování kamenné vpusti s mříží,
Obrázek 6-8
o Průměr kapacitně nedostačuje a kanalizace je zanesená
o Po realizaci chodníku v rámci akce zklidnění průjezdu obcí dojde k prodloužení zatrubněného
úseku a tím navázání na současný nedostačující sytém
o Vzhledem k realizaci nejdříve v roce 2019 navrhujeme výše uvedenou úpravu začlenit do
projektu
Nahrazení asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu před budovou OV, Obrázek 9
o
v souvislosti s výše uvedeným požadavkem žádáme o výměnu povrchu zpevněné plochy za
reprezentativnější a vzhledem k možným zásahům do kanalizace i vhodnější zámkové dlažbě

Veřejná schůze
-

-

volba termínu předběžně na 5. září 2018
témata
o Realizované projekty a akce v osadě ve volebním období
o Návrhy obyvatel, anketa srpen 2018 - pět nejpalčivějších problémů osady a porovnání
s předchozí anketou
pozvaní činitelé: starosta města Borovany a pan Bušta

Reklamace sečených ploch (provozní připomínky)
(Předát p. Buštovi)
Za Nováků 358/18 celý pozemek – neseče M&P, zajistit posekání
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Službami Marius&Pedersen
U Liláka levá strana silnice a ořezat lípy
Od transformátoru nahoru k hospodě, neposečený pruh
Pod tratí, Čermák pravá strana nahlášeno ještě před provedením prací

Likvidace biologického odpadu
Diskutovány stížnosti obyvatel na nemožnost likvidace biologického odpadu jako jsou větve, plevel, zemina
a další odpadní materiál ze zahrad.
Bude zveřejněna informace o oficiálním postupu:
Likvidace odpadu zemědělského původu
•

Čerstvě posekaná tráva a chlévská mrva => po dohodě se ZOD Borovany je možnost ukládání na
určené místo

Odpad ze zahrad a větvě
•

Plevel, větve apod. pouze do popelnic, které nejsou zpoplatněné nebo ve čtvrtek a sobotu na
skládku Růžov
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