
Osadní konaný 7. 8. 2012, přítomni p. Vyšohlíd, p. Kobza, p. Procházková, p. Linhart, hosté p. 
Beran (Mlýn, o. s.) a p. Berka
 
- p. Beran předal Osadnímu výboru 2ks vlajky obce, 1ks znak obce na plastové tabulce, 1ks 
žerď a 1ks stajen na žerď (prozatím neoficiální, příští Osad bude projednáno podání na Radu 
města ke schválení), podepsán předávací protokol, vše umístěno v Obecní klubovně, p. Beran 
poděkoval městu Králíky a členů, Osadního výboru za účast na akci Tajemství minulosti (viz 
dokument na stránkách obce).
 
- p. Kobza informoval o průběhu opravy kapličky a “křížků” na nově vzniklé trase Tajemství 
minulosti
 
- p. Vyšohlíd oznámil možnost odvolání rady města na zastupitelstvu města Králíky dne 20. 8. 
 
- p. Procházková projednala znění cedulky na hřbitov s upozorněním na skladování odpadu ve 
vyhrazených nádobách
 
- zástupci Osadního výboru žádají o častější vyprazdňování nádob v letní sezóně.
 
- p. Vyšohlíd informoval o novém čerpadle u požární nádrže, čerpadlo je majetkem města, 
obec PL je může využívat k účelům napouštění požární nádrže. Město také opravilo zastřešení 
elektrické sítě k čerpadlu a vedlejší komory, aby nedošlo k poškození instalovaného majetku. 
Členové Osadního výboru a hosté poděkovali městu Králíky a žádají o technická data k 
čerpadlu a pravidlům údržby. 
 
- p. Kobza vznesl požadavek ohledně osekávání  travních ploch spravovaných městem Králíky - 
p. Vyšohlíd připraví mapy a se správcem (p. Hájek) projedou a zaznamenají sporná místa.
 
- po dotazu p. Linharta na rozšíření obecního rozhlasu, upozornil p. Vyšohlíd budoucí možnost 
přihlásit se do sítě mobilního operátora města Králíky (o spuštění tohoto produktu budou 
občané předem informováni). Systém spočívá v registraci čísla mobilního telefonu, na který 
budou poté zasílány informace o vyhlášení mimořádných stavů (povodně, oheň a jiné druhy 
ohrožení).
 
- p. Procházková informovala o napouštění požární nádrže a jejím čištění. “Čistota vody v nádrži 
odpovídá kvalitě vody, která se do nádrže dostane.”  V této souvislosti p. Vyšohlíd informoval o 
plánovaném rozšíření čistírny odpadních vod Králíky, kde by se měla navýšit kapacita výkonu. 
Reálné řešení situace v dalších obcích není jasné.
 
- p. Vyšohlíd informoval o omezeních v dopravě při akci Cihelna 2012
 
- dotaz od p. Berky ohledně digitalní úpravy pozemků, které zde probíhají. Nutno podotknout, 
že tyto úpravy budou probíhat i v příštím roce, nyní probíhá zaznamenávání hranic pozemků, 
až posléze budou tyto záznamy projednány s vlastníky a teprve poté odsouhlaseny. Pokud 
podá vlastník námitku proti průběhu hranice, musí se znovu zaměřit, vypočítat a odsouhlasit s 
vlastníky  sousedních pozemků. Proto tento proces nebude letos ukončen.


