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Zá pis jedná ní  osádní ho vý boru v 
Trocnove  

Přítomni: 
 Josef Razím 

Ing. Marek Ehrlich 

 Pavel Lilák 

Bc. et Mgr. Pavla Juříček Janošová  

 Ing. Jiří Kazimour 

Přítomní projednali žádost o povolení kácení 
 

OV projednal žádosti o povolení výjimečného kácení dřevin rostoucích na pozemcích mimo les, číslo 

jednací 58/2019 a 59/2019, Příloha 1. Proti vyznačenému kácení nemá OV námitek. 

V souvislosti s touto investiční akcí bychom rádi poptali možnost rozšíření veřejného osvětlení k obecnímu 

rybníku. Prosíme o vyjádření pana Buštu, zda je možné žádat přípravu na budoucí rozšíření osvětlení nebo 

zda není nutné s touto akcí spojovat. 

 

Oprava komunikace na návsi 

Majitel nemovitosti na návsi u autobusové zastávky, viz Příloha 2, požádal o vybudování sjezdu k této 

nemovitosti. OV doporučuje přípravu pro budoucí sjezd snížením obrubníku a přípravou pro odvod vody 

jako u ostatních sjezdů, které se budou dělat. 

Aktuální stav akce je před podáním výběrového řízení, všechny souhlasy dotčených institucí jsou 

vyjednány. Oprava komunikace je stavbou na ohlášení. 

 

Provoz knihovny 

S koncem roku 2018 předala knihovnice vedení místní knihovničky nové zájemkyni a knihovna je v provozu 

v původním čase každý pátek od 17:00 do 19:00. 

Osadní výbor děkuje za dlouholeté působení a udržování provozu knihovničky pro obyvatele naší osady. 
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Kácení tújí 

Na žádost některých občanů a po projednání OV byly podél chodníku u čp 31 vykáceny túje, viz Příloha 3. 

Túje zde stínily veřejnému osvětlení a prorůstali k vedení elektrické napětí. Na místo tújí plánujeme 

svépomocí vysadit nižší porost, který by odstínil chodník od silnice. 

 

Přesun hřiště 

OV projednal možnost přesunu dětského hřiště a přidání nového herního prvku. Hřiště je umístěné na příliš 

exponovaném místě, kde není chráněno před větrem. Pro sportoviště určená plocha u obecního rybníka 

je pro umístění vhodnější a obecní rybník je často využíván pro různé společenské akce. Předseda OV proto 

kontaktuje město Borovany a domluví možnosti přesunu na plochu viz Příloha 4. 

 

Terénní úpravy 

Předseda OV sdělil možnost využití skrývky pro různé terénní úpravy v osadě. Možnosti budou projednány 

na místě zejména v okolí osadního rybníka se zástupci rybářského spolku. 

 

Opravy na osadní budově 

OV projednal žádost o opravu vrat na hasičárně a výměnu zámku a tyto další požadavky: 

- Kontrolu hodnoty jističů osadní budovy – při zapnutí akumulačních kamen a rychlovarné konvice jistič 

vypadne 

- Nefunkční fukar u akumulačních kamen ve společenské místnosti (blíže ke dveřím) 

- Možnost topení k vodovodnímu přívodu – s ohledem na provoz knihovny je žádoucí nevypouštět 

vodu z řádu 

- Přidání odpadkového koše na pánské WC 

Požadavky budou předány na údržbu majetku. 

 

Aktualizace 5.2.2019 

V úterý 5.2. bylo nahášeno odcizení popelnice na papír od zastávky ČD. OV tímto požaduje zakoupení a 

přistavení nové popelnice s patřičným označením. Nahlášeno panu Buštovi. 
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Příloha 1 
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Příloha 2 

 

Příloha 3 
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Příloha 4 

 


