
Zápis ze schůzky Osadního výboru Babí konané 25. 2. 2014 v     hasičské zbrojnicí  

Přítomni: Říha, Hornych, Korec, Zoufal, Čtvrtečková- zápis
Omluvena: Plšková
Nepřítomna dále: Netvalová
Program
I. Řešení požadavků z r. 2013
II. Soupis požadavků občanů příměstské části Babí pro rok 2014

Zápis:
I. Již dříve zaslané požadavky a jejich řešení Městským úřadem v Náchodě

1. Napojení chodníku Za Kapličkou ke stezníku Vrška. Odbor investic zahrnul do 
plánu. Dělá se projektová dokumentace.
2. Zřízení chodníku v horní části ul. Ryšavého. Investice. Dáno do rozpočtu na rok 
2014.
3. Oprava chodníku v ul. Pavlišovská. Bylo přislíbeno p. Říhovi.
4. Oprava vozovky před školou. Jednalo by se o kompletní rekonstrukci křižovatky 
ve spolupráci s SÚS Hradec Králové. Nemají finanční prostředky.
5. Oprava vozovky v ul. Ke Smrčině a Hlubočky s cílem vybudovat cyklostezku 
mezi Babím a Dolní Radechovou. Zatím není v plánu, ale bude vloženo do seznamu 
možných cyklostezek, které by byly budovány při otevření dotace na cyklostezky. 
Trasa ale musí plně  jít po městských pozemcích.
6. Provádění úklidu v ul. Na Vyšehradě. Úklid zde probíhá, jak bylo přislíbeno na 
schůzi zástupců příměstských částí.
7. Umístění nového svítidla na konci ulic Tichá a Prodloužená. Jedná se o větší 
investiční akci. Je to v rozpočtu pro rok 2014.
Co se týče osvětlení uprostřed ulice Hrušková, žádáme o   vyjmutí ze žádosti.   Svítidlo   
by bylo příliš blízko domu naproti sloupu.
8.  Zřízení nového odběrného místa pro odpad,  a to na obecním pozemku. 
Zřízeno v ul. Ryšavého (plast, sklo).
9. Instalace dvou žlutých kontejnerů pro zimní období. Byly umístěny na stezník 
Vrška.
10. Vykácení přerostlých stromů v blízkosti obytných domů
       a) v ulicích Dlouhá a Hrušková
     Tyto lesní porosty spravují Lesy města Náchoda, s.r.o., na které OV Babí k rukám Ing. 
Haška zaslal v dubnu dopis. Odpověď do dnešního dne nepřišla. Proto budeme svou žádost 
opakovat písemně, a to jak na MěÚ Náchod, pod kterou tato organizace spadá, tak na samotné 
Lesy města Náchoda. 
       b) v ulici Na Vyšehradě
Zde spadá les pod správu Lesů ČR. V souvislosti se spadem sněhu 19. 3. 2013 byl upozorněn 
p. Matějů na výskyt nakloněných dřevin. Slíbil, že se tam podívá. Závěr neznáme. Kácení 
neslíbil. Zdá se, že na zdraví tamějších obyvatel se nedbá. Místo zde bylo zalesněno někdy 
počátkem 30. let 20. století. Domy jsou zastíněné a zbytečně vlhnou.
11. Oprava vozovky v ul. Třešňová. Byl proveden nový potah.
Příští schůzka OV Babí se koná již 13. března /čtvrtek/ od 18.00hod. 
v     hasičské zbrojnici.  



II. Nové požadavky občanů Babí pro rok 2014

1. Oprava komunikace za hasičskou zbrojnicí
2. Oprava propadlé vozovky před vstupem do areálu hřiště Star Babí 

v ul. Dlouhá, a to po opravě  potrubí (podáno již dříve, ale bez odpovědi).
3. Oprava příčné praskliny v ul. Prodloužená.
4. Rekultivace autobus. zastávky  „ul. Třešňová“ a jejího okolí (nátěr, 

přerostlé keře, zarostlý chodník apod.). Zajištění průběžného úklidu.
5. Oprava autobus. zastávky „Vrška“(malování, osvětlení) a zajištění 

jejího průběžného úklidu.
6. Umístění kontejneru na posypový materiál pro zimní období nejen na 

stezníku Vrška, ale i v ul. Hrušková (u garáže čp. 142), v ul. Příkrá a 
na křižovatce ul. Na Vyšehradě. Kluzký nový povrch.

7. Zpevnění plochy pod kontejnerem u ZŠ Babí v ul. Pavlišovská. Dbát 
na to, aby kontejner nebránil výhledu při výjezdu z ulice Ke Smrčině.

8. Umístění zrcadla při výjezdu z ulice K Rozvodně na Pavlišovskou.
9. Navrhujeme osazení dopravního značení „Obytná zóna“ při vstupu 

z ulice Pavlišovská do ulic Ungrádova, Truhlářská a K Rozvodně. 
Rychlost 50 km v hodině je v těchto lokalitách nepřiměřená vzhledem 
k častému pohybu dětí a ostatních chodců.

10.  Zpevnění povrchu na stezníku Vrška a zajištění prořezání okolního 
porostu.

11. Jelikož Lesy Města Náchoda nepovažují OV Babí za partnera a 
nereagují na náš dopis, žádáme Město Náchod, aby samo vstoupilo 
v jednání s nimi.

V Náchodě-Babí dne 26. února 2013

................................................................
Za OV Babí Jan Říha, předseda


