Zápis ze schůzky Osadního výboru Babí ze dne 14. 5. 2015
Přítomni: J. Říha, J. Korec, P. Hornych, A. Čtvrtečková - zápis
Nepřítomni: P. Netvalová, I. Plšková, L. Zoufal
Program:

I. Organizační záležitosti – upřesnění programu oslav aj.

II. Informace ze schůzky zástupců příměstských částí se zástupci radnice a
starostou města Janem Birke – Jan Říha
III. Požadavky občanů Babí a odpovědi na ně ze strany MěÚNáchod
Zápis: Ad II / Jan Říha seznámil přítomné s obsahem schůzky, na které se ptal zejména na
řešení těchto požadavků:
-

Dostavba chodníku v ul. Ryšavého. Zjistil, že ji město v dohledné době neplánuje.
Důvod: jde zčásti o pozemky soukromé, někteří majitelé jsou vzdálení.
Kácení lesních stromů poblíž domů v ul. Tichá, Hrušková, Jabloňová a Dlouhá.
Přítomní zástupci města nedokázali odpovědět. Přislíbili pouze prořezání suchých
větví nad vozovkou ve Vrškách (viz více níže).

Ad III/ Přepis požadavků občanů Babí a odpovědí z MěÚ Náchod, jak byly
předány J. Říhovi:
Požadavky z r. 2013:
Oprava komunikae za hasičskou zbrojnicí – opraveno
Oprava propadlé vozovky před vstupem do areálu hřiště STAR Babí – opraveno
Oprava příčné praskliny v ul. Prodloužená – opraveno
Rekonstrukce BUS zastávky v ul. Třešňová – pořízena nová
Oprava BUS zastávky Vrška – opraveno
Bedny na posypový materiál na zimu – dodány
Zpevnění plochy pod kontejnery u školy – hotovo
Umístění zrcadla při výjezdu z ul. K Rozvodně na Pavlišovskou – Odpověď: Ze směru
od školy jsou na vozovce opticko-psychologické brzdy, ze směru od Náchoda i ze
směru od Pavlišova informační panely pro měření rychlosti vozidel.
9. Osadit dopravní značení „Obytná zóna“ při vstupu z ulice Pavlišovská do ulic
Ungrádova, Truhlářská a K Rozvodně, aby se zamezilo rychlejší jízděmezi domy.
Odpověď: Finančně velmi náročné. Jedná se o „neprůjezdnou“ lokalitu, neprojíždějí
cizí vozidla, není žádné zásobování. Je na uvážení, zda neupozornit bydlící v této části
o dodržování rychlosti.
10. Oprava děr vozovky v ul. Ryšavého u garáží – opraveno
11. Sadba tújí kolem kontejnerů v ul. Ryšavého – vyřešeno na podzim členy OV
12. Poskytnutí 2 ks květináčů k soše sv. Jana Nepomuckého – dodány
13. Oprava dětského hřiště (uhnilá noha u houpačky, roztrhaná krycí plachta pískoviště) –
bude opraveno na jaře 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14. Vyčištění kanálových sít – provedeno listopad 2014, duben 2015
Požadavky na rok 2015
1. Vybudování chodníku v ul. Ryšavého směrem ke škole (viz výše). Pozn. OV Babí:
Parcely 28, 43, 49, 53/2 vlastní Město Náchod, vlastníci dalších parcel po pravé
straně cesty od hasičské zbrojnice dolů v ul. Ryšavého (461/2, 461/1, 53/1, 54,
297/1, 294/1) jsou dle katastru nemovitostí a našich zjištění dostupní přímo
v Náchodě nebo jinde v ČR. Zaměstnanci MěÚ s nimi jednali?
2. Rekonstrukce zastávky Babí – Vrška. Odpověď: zastávka byla svépomocí
opravena.Pozn. OV: Byla pouze vymalována, a to před několika lety. Je nutná
větší oprava – strhnout staré malby, nová omítka, nátěr dřevěného obložení,
popř. obnovit osvětlení.Také je třeba zabezpečit pravidelnou kontrolu čistoty (!)
zastávek zaměstnanci TS.
3. Žádost o písemné vyjádření opakovaných požadavků na vykácení některých stromů a
keřů na stezníku Vrška a některých stromů v lese v těsné blízkosti domů v ulicích
Dlouhá, Hrušková, Jabloňová a Tichá (viz výše). Pozn. OV: Písemné vyjádření
obdržel předseda OV od Ing. Haška den po schůzi OV. Sděluje v něm, že kácení
pásu lesa v těsné blízkosti domů bude provedeno ve druhé polovině roku 2015,
dále prořezání suchých větví na stezníku Vrška.
4. Na dětském hřišti vyměnit uhnilé stojany u houpačky a pořídit novou krycí plachtu na
pískoviště. Doplnit hřiště o další prvek. Odpověď: Oprava objednána při revizi hřiště,
plachta objednána.
5. Doplnit el. bod v ul. Ryšavého – hotovo
6. Dokončení stání pod kontejnery u školy – hotovo
7. Zpevnění cesty v ul. Dlouhá (od křižovatky s ul. Ungrádova dozadu k otočce v lese).
Odpověď, odbor Majetek: Cesta je v dobrém stavu, jedná se o cestu lesní, případné
nerovnosti jsou opraveny.Pozn. OV: K vyjádření, že jde o cestu lesní: V této ulici je
řada obytných domů, jezdí sem lidé na kosmetiku i z jiných částí Náchoda, projíždí
zde velké vozidlo sbírající odpad, v neposlední řadu je to cesta, kudy chodí lidé na
procházku do lesa. K vyjádření, že nerovnosti byly opraveny: Do míst, kde bývá
před garážemi bláto a velké kaluže, byl navezen posypový materiál. Při prvních
průjezdech většími vozidly zde budou prolákliny znovu.
8. Odvodnění stezníku Vrška a jeho zpevnění, v nejprudších místech doplnit o zábradlí –
odbor Majetek: Nutná schůzka na místě.

V Náchodě – Babí 15. května 2015
………………………………………Jan Říha, předseda OV Babí

