
Zápis ze schůzky Osadního výboru Babí ze dne 8. září 2016 

Přítomni:  J. Říha, P. Hornych, J. Korec, V. Čejchan, L. Zoufal. J. Janků,         

A. Čtvrtečková – zápis 

Nepřítomni: P. Šimek, I. Plšková 

Program:  Vyhodnocení plnění požadavků občanů Babí pro r. 2016 

Jan Říha seznámil přítomné s průběhem jednání na MěÚ v Náchodě, které se 

týkalo požadavků příměstských částí města Náchoda. 

Uvádíme, které naše požadavky byly splněny nebo domluveny: 

1. Oprava dlažby chodníku v ul. Pavlišovská 

2. Oprava vozovky v ul. Ke Smrčině a Hlubočky s cílem vybudovat 

cyklostezku mezi Babím a Dolní Radechovou 

3. Vykácení stromů za domy, stojícími poblíž lesa 

4. Oprava betonového žlabu na odtok dešťové vody v ulici U Zvoničky 

5. Zimní údržba odbočky ulice Na Vyšehradě 

6. Oprava komunikace v ulici Ungrádova - vjezd do garáže u domu čp. 153 

7. Zpevnění cesty v ul. Dlouhá od křižovatky s ul. Ungrádovou 

8. Velký kontejner na bioodpad. Vždy jeden den v měsíci bude na styku ulic 

Truhlářská a Jabloňová připraven velký kontejner speciálně na bioodpad, 

aby se zabránilo odvážení bioodpadu do lesa. Bohužel tak někteří občané 

dosud dělají. Byli jsme zařazeni do systému svozu – viz Náchodský 

zpravodaj, září 2016. Nejbližší termíny: 7. 10. a 4. 11. vždy v 17 hodin. 

Dále budou kontejnery přistavovány od dubna do počátku června 2017.  

9. Odstranění větví na stezníku Vrška, vybudování zábradlí 

10. Výměna houpačky na dětském hřišti a zakoupení nové plachty na 

pískoviště. 

11. Nebezpečné parkování vozidel na chodnících v ul. Za Kapličkou a 

Ryšavého (spodní část) – ve spolupráci s Městskou policií došlo 

k částečnému zlepšení. 

 

 

 

 



Dosud nesplněné požadavky 

1. Zbudování chodníku nebo stezky podél ul. Ryšavého (od hasičské 

zbrojnice směrem k Bělovsi) 

2. Odvodnění stezníku Vrška a jeho zpevnění 

3. Zbudování oplocení kontejnerového stání pod hasičskou zbrojnicí 

4. Oprava povrchu asfaltu v ul. Na Vyšehradě (Bosna) – opravena jen část 

5. Vyřešit místo pro parkování aut zaměstnanců a rodičů žáků ZŠ 

Pavlišovská tak, aby bylo dostatečně veliké a auta nebránila v rozhledu při 

výjezdu z ul. Ke smrčině 

6. Omezení rychlosti vozidel v ul. Ke Smrčině na 30 km/hod. – policií 

odsouhlaseno, instalace doprav. značky snad již v říjnu 

7. Zhotovení turistické  infotabule o Babí 

8. Celková oprava autobusové zastávky Babí–Vrška  a její pravidelná údržba 

(oprava střechy a okapu, stržení starých vrstev malby, ošetření dřevěných 

částí, doplnění osvětlení s napojením na veřejné osvětlení) 

9. Oprava zvoničky a zakoupení zvonu (občané Babí se chtějí podílet 

částkou 20 tisíc Kč) 

10. Oplocení kolem sochy sv. Jana Nepomuckého 

11. Oplocení kolem lípy před školou uprostřed křižovatky – budou 

zbudovány sloupky s řetězy 

12. Doplnění dalších sportovních prvků na dětském hřišti, a to pro starší děti 

13. Příprava návrhu projektové dokumentace pro sportovně – kulturní 

zařízení občanů Babí, kterých je přes 700. 

Na příští schůzku, která se bude konat 6. října od 18 hodin v hasičské 

zbrojnici, se pokusíme pozvat místostarostu Náchoda Ing. Jana Čtvrtečku. 

 

 

V Náchodě – Babí 8. 9. 2016                                      .…………………………... 

                                                                                   Jan Říha, předseda OV Babí 


