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OV projednal žádost o odkup pozemků
OV projednal žádost manželů Juříčkových na odkup pozemků, které jsou ve vlastnictví města Borovany,
Příloha-3-Žádost.pdf a Příloha-4-Žádost.pdf
Požadované pozemky fakticky udržuje pan Juříček a jejich odkupem by získal ucelený pozemek, protože
rovněž podává žádost na odkup sousedních pozemků od ČD (SŽDC).
Osadní výbor se shodl na schválení tohoto prodeje a nemá vůči oběma žádostem námitek.

OV projednal dokumentaci k opravě komunikace na návsi
OV projednal poslední verzi projektové dokumentace k opravě komunikace na návsi, Příloha-1-26-0818_CELKOVÁ_SITUACE.pdf, Příloha-2-26-08-18_Trocnov_Situace v KN.pdf
V této verzi jsou zapracovány následující požadované úpravy:
1. Rozšíření vjezdu a sjezdu (k č.p. 8 a 7) s následným vyjmutím zpevněné plochy v bet. dlažby na
soukromém pozemku (zbytek sjezdu a nájezdu je na soukromém pozemku v případě domluvy
hradí vlastník tohoto pozemku)
2. Vyjmutí zaštěrkované plochy u spodního vjezdu (domluva na zpětném zatravnění tohoto
pozemku)
3. Zámková dlažba kolem vývěsní skříňky
4. Místo druhého vjezdu na soukromém pozemku u manželů Štumbauerových navržen přístup do
pěší branky na pozemku města Borovany (nutno projednat s majiteli pozemku)
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5. Autobusová doprav po dobu opravy MK, bude zajíždět na náves (nebude změna zastávky na silnici
II. třídy dle předchozího DIO)
6. Případné žádosti o napojení srážkové vody nutno řešit vlastníkem nemovitosti před plánovanou
opravou MK, dle příslušných prováděcích zákonů a hydrotechnických výpočtů vydatnosti stávající
kanalizace pro toto napojení
K této verzi projektové dokumentace nemáme připomínky a SOUHLASÍME SE ZADÁNÍM K VÝBĚROVÉMU
ŘÍZENÍ.
V souvislosti opravou komunikace navrhujeme výměnu lip před kapličkou. Stav kořenového systému se
může kopáním zhoršit a tato velká oprava je vhodnou příležitostí k takto zásadnímu zásahu do obrazu
návsi.
Požadujeme lípy pokácet, odfrézovat pařezy a v těsné blízkosti původního místa vysadit dvě lípy o
velikosti sazenic min. obvod kmene 10-12 cm nebo větší. Doporučujeme použít lípu srdčitou odrůdy
"Greenspire", která se používá často ve městech a ulicích, je totiž i v dospělosti poloviční oproti běžné
lípě. Nevadila by kapličce ani sousedům.
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