Městský úřad
Masarykovo nám 40
547 01 Náchod

Požadavky občanů Babí z 10. 3. 2016
Dobrý den,
na poslední schůzi Osadního výboru Babí dne 10. března 2016 se nám sešlo několik
oprávněných požadavků občanů příměstské části Babí, které Vám tímto předkládáme:
1. Žádost o opravu betonového žlabu na odtok dešťové vody v ulici U Zvoničky.
Žlab je silně poškozený od posypu solí a těžké mechanizace, zarůstá travou, a tím
neplní stoprocentně svoji funkci hlavně při silnějších srážkách.
2. Zimní údržba odbočky ulice Na Vyšehradě. Během letošní zimy nebyla
protahována odbočka v této ulici vedoucí ke garážím řadových domů. Proto žádáme,
aby byla zahrnuta do plánu TS pro zimní údržbu komunikací.
3. Oprava komunikace v ulici Ungrádova. V roce 2014 byla prováděna oprava
vodovodu, při které došlo ke značnému poničení komunikace vedoucí k vjezdu do
garáže u domu čp. 153. Opravu prováděla firma P. Maršálek. Proto majitelé domu
žádají, aby byla komunikace uvedena do původního stavu.
4. Problémy s ukládáním bioodpadu ze zahrad. Byli jsme upozorněni na
neukázněnost občanů, kteří nadále odvážejí do lesa v oblasti Vrška (i přes jeho
oplocení po kácení), ale i na jiná místa v lese odpad ze zahrad, a vytvářejí tak divoké
skládky. Abychom tomu zamezili, předkládáme následující řešení:
a) dodat kompostéry pro domácnosti bydlící v blízkosti lesa, a to bez požadavku na
počet ubytovaných osob;
b) přistavit velký kontejner speciálně na bioodpad, který by byl v dubnu umístěn
v dolní části ulice Jabloňová, a to až následně (snad za týden) po kontejneru na
směsný odpad.
5. Prosíme o zaslání projektové dokumentace opravy ulice Ke Smrčině. Majitelé
přilehlých pozemků se obávají poškození jejich nemovitostí při velkých deštích.
6. Umístění zrcadla pro výjezd kvůli nepřehlednosti a/ z ul. Ke Smrčině do ul.
Pavlišovská b/ z ul. K Rozvodně do ul. Pavlišovská.
7. Odstranění větví, popř. nakloněných stromů ve Vrškách, nad silnicí vedoucí
zatáčkami z ul. Borské do ul. Pavlišovská.
Děkujeme za porozumění a očekáváme Vaše vyjádření.
V Náchodě – Babí 10. března 2016
………………………………….
Za OV Babí: Jan Říha, předseda

