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Zápis z jednání komise pro osadní výbory ze dne 24.4.2018 

 

 

Přítomní: 

Předseda: HŘ Mgr. Jiří Švanda  

ČP Ing. Petr Marek  

PL Dana Procházková, Dis 

HL Jitka Špontáková 

 

Hosté: 

Richard Marek  

 

Program jednání: 

I. Zahájení 

II. Strategické cíle  

III. Požadavky a připomínky zástupců jednotlivých osadních výborů  

IV. Volná diskuse  

 

I. Zahájení 

 Mgr. Jiří Švanda zahájil jednání komise – uvítání členů komise  

II. Strategické cíle (Strategický plán rozvoje města Králíky 2018 – 2026), Mgr. Jiří 

Švanda seznámil přítomné s těmito strategickými cíli:  

 Pravidelně udržovat místní komunikace, pečovat o zeleň a místní kulturní a historické 

památky. Cílem je komplexně revitalizovat a regenerovat zanedbané části obce a obnovit 

veřejná prostranství dle potřeby.  

 Rekonstruovat a pravidelně udržovat veřejné osvětlení s ohledem na jeho technický stav 

a snížení energetické náročnosti, tak, aby byla zajištěna bezpečnost v daném místě.  

 Propagovat turistické zajímavosti místních částí, umístit informační tabule, využít 

přírodních zajímavostí místních částí a vybudovat naučné stezky.  

 Vyřešit systém nakládání s odpadními vodami ve všech místních částech, který bude 

efektivní a v souladu s příslušnými legislativními předpisy.  

 Zajistit kvalitní a dostatečné kapacity zdrojů pitné vody.  

 Rekonstrukce požární nádrže.  
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III. Požadavky a připomínky zástupců jednotlivých osadních výborů  

 Dolní Lipka Arnošt Juránek  

 Prostřední Lipka Dana Procházková, Dis 

o požadavky místních částí vycházejí z potřeb lidí, kteří zde žijí a ty se odráží 

právě ve strategickém plánu a jedná se zejména o tyto: 

o jsme spokojeni s opravou autobusové zastávky a celkovou výměnou kamen 

v klubovně Prostřední Lipka 

o jsme rádi, že proběhne dlouho očekávaná výměna oken v MŠ  

o nutná oprava silnice nad školou 

o nefunkční osvětlení v obci, u koupaliště (požární nádrž) jsou obnažené elektrické 

dráty ze sloupu veřejného osvětlení volně přístupné  

o osadit informační tabuli u zastávky, lidé se ptají v obchodě, kde je vojenské 

museum a další turistické cíle v okolí  

 Horní Lipka Jitka Špontáková  

o nefunkční osvětlení po obci 

o nutná výstavba přístřešku na dřevo u klubovny  

o kostel – fasáda a vstupní dveře  

o nutná oprava požární nádrže  

 Červený Potok Ing. Petr Marek  

o spokojenost s klubovnou – pouze dodělávky, sedá půda, kamínky ze zpevněné 

plochy před klubovnou se nanášejí dovnitř objektu, řešením by byla zámková 

dlažba, vybavit klubovnu poličkami a věšáky   

o zastávka opravena  

o chodník je kvalitně a účelně proveden  

o nefunkční osvětlení po obci, absence osvětlení k zastávce ČD  

o nutné opravit komunikaci u bytovek  

o havarijní stav mostku směrem na Dolní Hedeč  

o poukázal na problém s nedodržováním omezené rychlosti v obci – turisté jedoucí 

na Dolní Moravu a zpět 

 Heřmanice Mgr. Jiří Švanda  

o získání pozemku podél potoka v rámci pozemkových úprav 

o pietní úprava hřbitova 

o péče o zeleň v okolí Kalvárie 

o vyspravení povrchu cest k rybníku a k Chaloupeckým 

o vyspravení povrchu vozovek po těžbě v blízkosti nemovitosti pana srnce a 

v horní části nad nemovitostí pana Zieglera 

o kontrola nakloněných stromů v blízkosti komunikací u nemovitosti pana Srnce 

 Dolní Hedeč Pavel Sotona  

o úprava keřů kolem parkoviště proti hotelu Kačenka, Sotonovi upravovali každý 

rok menší, dokud nebyli upozorněni, že to není jejich pozemek.  

o nálety se mění ve stromy, ale rostou na velmi měkkém podloží - suť z přestavby  

a popel z let před rokem 2000, při loňském větru se vyvrátil jeden jasan a zlomila 

bříza přímo na parkoviště, pan Viktorýn směřuje  při přestavbě nový vchod do 

chalupy  k parkovišti 

o Při opakování situace, městu hrozí náhrada za poškozené majetky.  
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o Pan Jaroslav Tichý z ČKT upozornil, na zarostlé směrovky k rozhledně a ke 

klášteru na témže místě. 

o Ostatní stejné jako vloni, plánovat opravu silnic, veřejných záchodků a úprava 

zeleně - opět přebujelé, není vidět do zatáček, zvýšený provoz, nedodržování 

rychlosti.  

 Boříkovice Martin Macan  

 

IV. Volná diskuse  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal/a:  Bc. Petr Illichman v.r.     

Funkce: zapisovatel     ……………………...........   

                   (podpis) 

 

 

Schválil/a: Mgr. Jiří Švanda  v.r.      

Funkce: předseda      ........................................ 

        (podpis) 

 

 

 

 

 

 

Příloha/y: 

- prezenční listina 

 

 

 

 

 

 


