
Osadní výbor P. L. zasedal dne 6. 3., přítomen byl p. Vyšohlíd, p. Kobza, J. Linhart st., p. 
Procházková, M. Beran, p. Válková, p. Somogyi
 
- rozpočet pro P. L. se na letošní rok navyšovat nebude, pracovní schůzka města se koná 19. 
3, rozpočet bude schválen na zastupitelstvu na konci měsíce března.
 

- Komise pro integrované obce - za město Králíky spravuje p. Juránek,  v roce 2011 se 
nesešla, iniciativou P. L. je naplánovat akce společně s ostatními obcemi tak, aby se spíše 
doplňovali! P. Vyšohlíd přislíbil, že bude p. Juránka kontaktovat, aby se schůzka vyvolala. 
 

Dále řešeny problémy týkající se majetku a provozních potřeb obce:
- zamrzlá voda v klubovně P. L. - navržena brigáda na odkrytí přívodu vody ke klubovně 
(zaizolování, vyvedení kohoutu nad zem, příp. jiné opatření, které by předešlo tomuto 
zamrznutí)
- vyvezení jímky - dle potřeby město jedenkrát ročně vyveze (po předchozím objednání)
- štítová zeď - škoda nahlášena p. Holému 10. 10. 2010, prosíme o zjištění stavu (kdy bude 
provedena oprava zdi a následná kolaudace provozu zařízení p. Štaigla). Vlastníkem budovy 
je město Králíky, prosíme o angažování se do problému, protože ani SDH P. L. ani osadní 
výbor nemají právní subjektivitu takového rázu, aby jim příslušelo dožadovat se náhrady 
škody (požárem nebyl zasažen majetek ani jednoho sdružení, škoda se týká jen majetku 
města)
 
- čerpadlo u vodní nádrže - město zajistí výměnu čerpadla, protože možnost výstavby 
samospádného koryta z potrubí je finančně náročnější.
 

- přístupová komunikace okolo “bytovek” - v zimě vyvezen sníh na soukromé pozemky, 
p. Vyšohlíd nechal na občanech, kterých se to týká, aby sami navrhli místo, kam má být sníh 
vyhrnut. Část sněhu vyhrnuta přes hlavní cestu (Králíky - P. L.) až na plot p. Strmiska. Ten byl 
množstvím sněhu zasažen. Byl vznesen dotaz, zda se bude město/technické služby města 
Králíky podílet na opravě (částečné náhradě) vzniklé škody, aby se předešlo škodám dalším 
(vzniklým poškozením plotu, za kterým jsou umístěna zemědělská zvířata, která mohou utéct a 
napáchat škodu na dalších soukromých majetcích...)
- dále prosba na město, aby vyjednalo odklizení alespoň části dřeva z pozemku p. Berky, 
které vadí v přehlednosti provozu na místní komunikaci (ohrožena bezpečnost chodců, potažmo 
dětí, které zde bydlí a mohou se na komunikaci vyskytovat). Řidiči nemají přehled o situaci za 
zatáčkou, protože tam nevidí.
- dále řešena stížnost občanů na nedostupnost TV vysílání, které je zde pokryto pouze 
částečně. P. Vyšohlíd vysvětlil situaci, kdy se řeší (čeká) na pronájem soukromé firmy, která by 
zaplatila nájem za provozovanou síť tak, aby se dále nezatěžoval rozpočet města (cca 20 tisíc 
měsíčně) a poté bude dostupná širokému okolí.
 

- slyšitelnost rozhlasu - na dolním konci není rozhlas slyšet, prosíme o zjištění rozmístění 
reproduktorů a jejich nastavení pro celou obec.
 

- jarní údržba komunikací proběhne v dubnu (dle situace cca v druhé polovině měsíce).


