
Osadní výbor dne 16. 3. tohoto roku byl ustanoven zastupitelstvem města Králíky ve složení Dana 

Procházková - předseda, Jaroslav Linhart st., Jaroslav Linhart ml., Miroslav Beran a Pavel Procházka. 

Výbory pro ostatní obce zvoleny také. Dále byl zde nominován předseda  komise pro integrované obce 

- Jiří Švanda. Viz - Zpráva ze setkání této komise z 18. 3. 2015. 

 

Osadní výbor Prostřední Lipky (dále vždy jen OSAD P.L.) se 19. března projednal činnost v obci na 

tento rok. Přizván i starosta SDH Pavel Hadač, který se omluvil, zastoupen Jaroslavem Linhartem st.  

 

Řešeno veřejné osvětlení, jehož porucha byla oznámena vedení města již na volební schůzi 18. února.  

Po rozhovoru s p. Jílkem (SMK) není zřejmé, zda a kdy bude opraveno. Prosíme o provedení 

kontroly této situace, zda je možná oprava nebo zda se bude uvažovat o postupné výměně 

výbojek v lampách, které nejdou opravit.  

 

Již od doby vzniku autobusových zastávek je velká diskuze o jejich nepraktičnosti v této podhorské 

oblasti. Jsou sice nové a pěkné, ale svou funkci neplní. Jste stejně promoklí jako venku a ani zde se 

neschováte, když fouká. Prosíme o zvážení možnosti vyměnit krátké svislé desky, které jsou v P. 

L.  s podobným typem, které jsou v Králíkách, ale které jsou vyšší ( kryjí od země ke stropu).    

 

Po zimě je zde opět otázka, kdy se budou spravovat místní komunikace, které jsou poškozeny. Jedná 

se o cesty: 

- od hospody podél potoka, dále vede  pod Berkovými až k ZEOSu (zde jsou utržené kraje a 

doprava zasahuje na soukromé pozemky) 

- od hlavní silnice k Beranovým (nedostatečné vrchní krytí cesty) 

- od hlavní silnice k Linhartovým (zde chybí spodní podloží a cesta je (pouze) pro traktory.  

- od hlavní silnice k Procházkovým (zde již situace řešena přes POLICII ČR).  

Žádáme proto město o koncept a termíny oprav, které je nutné provést v letošním roce. PS: 

rozbor situace prosím proveďte po deštivé části týdne, abyste věděli, s čím se lidé v místní 

části města Králíky musí potýkat.  

 

 4) Předposledním bodem nutných oprav je vytápění v klubovně obce. Nahlášení poškození 

vrchní části bylo předáno p. Linhartem st.  

 5) Diskutována situace protipožární nádrže. Navrženo pravidelné dopouštění z důvodu 

poškození vrchní části, která nedrží plnou kapacitu. Prosíme odpovědný odbor, aby nás písemně 

informoval o povinnostech, které jsou s protipožární nádrží spojeny. (Kdo zodpovídá za stav 

této nádrže?) 

 

Činnost v obci rozdělena na úklidové a kulturní akce: 

Žádáme spoluobčany o zapojení do úklidu, který je naplánován na 11.4.2015.  Jedná se o 

vyčištění břehu u klubovny, pohrabání, zametení zde a prostoru u autobusové zastávky.  

Další akcí bude natírání laviček, příp. i oken v nástavbě nad klubovnou. Malování klubovny po dohodě 

s SDH. 

Kulturní akce zapsány do kalendáře v klubovně. Na jejich konání dohodnuto rozdělení financí, které je 

možné čerpat. Předběžný kalendář v příloze. 


