Zápis ze schůzky Osadního výboru Babí, konané 12. 12. 2013
Přítomni: Říha, Zoufal, Korec, Netvalová, Čtvrtečková
Omluveni: Plšková, Hornych
Program:
I. Poděkování Ing. Zoufalovi
II. Informace J. Říhy ze zasedání příměstských části na MěÚ Náchod dne
13. listopadu 2013
III. Babský ples
Zápis:
I. J. Říha poděkoval jménem Osadního výboru Ing. Luboru Zoufalovi za
dlouholetou aktivní činnost v SDH Babí.
II. Dále seznámil přítomné s výsledky jednání MěÚ týkající se požadavků
občanů Babí na rok 2013:
1. Napojení chodníku Za Kapličkou směrem ke stezníku Vrška. Tato
investice je v plánu. Dělá se projektová dokumentace.
2. Zřízení chodníku v horní části ul. Ryšavého. Investice. Dána do
rozpočtu na r. 2014.
3. Oprava chodníku v ul. Pavlišovská. Hotovo.
4. Oprava vozovky před školou. Ing. Šimek, investice: Jednalo by se o
kompletní rekonstrukci křižovatky ve spolupráci s SÚS Hradec Králové
(dle ústního sdělení nemají finanční prostředky.)
5. Oprava vozovky v ul. Ke Smrčině a Hlubočky s cílem vybudovat
cyklostezku mezi Babím a Dolní Radechovou. Ing. Šimek, investice:
Není v plánu, ale dáme do seznamu možných cyklostezek, musí být ale plně
po městských pozemcích.
6. Provádění úklidu v ul. Na Vyšehradě. Majetek. Dle sdělení p. Ungráda
zde úklid probíhá, jak bylo přislíbeno při jednání příměstských částí. Úklid
byl proveden nedávno.
7. Umístění nového svítidla na konci ulic Tichá a Prodloužená a
uprostřed ulice Hrušková. Jedná se o větší investiční akci, v ul. Tichá a
Hrušková není osvětlení vůbec. Je to v rozpočtu na rok 2014.
8. Zřízení nového odběrného místa pro odpad (plast, sklo, bioodpad),
a to na obecním pozemku v ul. Ryšavého p. p. č. 43. Hotovo.
9. Instalace dvou žlutých kontejnerů se štěrkem pro zimní období.
Majetek. Bedny na štěrk dodány na stezník Vrška.

10. Vykácení přerostlých stromů v blízkosti obytných domů Na
Vyšehradě, v ul. Dlouhé a na horním konci ulice Hrušková, a to
z důvodu bezpečnosti a zdraví obyvatel – požadavek na městské lesy.
Odbor životního prostředí:
Řešeno již na jaře 2013. Telefonicky jednáno s p. Říhou. Požadavek na
odstranění dřevin je z lesních pozemků. V ul. Dlouhá a Hrušková z pozemku
Města Náchoda – se správou společnosti Lesy města Náchoda, s.r.o., a v ul.
Na Vyšehradě z pozemku Lesů ČR.
V souvislosti se spadem těžkého sněhu 19. 3. 2013 byl upozorněn p. Matějů
z Lesů ČR na výskyt nakloněných dřevin v. ul. Na Vyšehradě. Přislíbil, že se
tam podívá, případně by to Lesy ČR řešily. Kácení slibovat nechtěl. To bylo
sděleno i p. Říhovi.
Ohledně dřevin na lesních pozemcích města Náchoda byl p. Říha vyrozuměn,
že se musí obracet na Ing. Haška. Tato záležitost není v kompetenci odboru
životního prostředí.
Jak bylo již v minulém zápisu uvedeno, Osadní výbor Babí zaslal
Ing. Haškovi dopis, na který však neodpověděl. Proto tak v nejbližším
období učiníme znovu.
11. Oprava vozovky v ul. Třešňová. Investice. Byl proveden nový potah.
Do ulice Hrušková budeme požadovat jeden žlutý kontejner se štěrkem.
Další požadavky občanů Babí budou podány pro rok 2014.
III. Ples
Babský ples v hotelu Tommy se koná 25. ledna od 19.30 hodin.
Hudba: skupina Relax.
Předprodej vstupenek zajistí od 20. prosince Pohostinství Truhlárna
/P. Netvalová/.
Příští schůzka Osadního výboru se bude konat ve čtvrtek 9. ledna 2014
od 18.00 hodin.
Zapsala: Čtvrtečková
....................................................
Jan Říha, předseda OV Babí

VŠEM OBČANŮM BABÍ PŘEJEME
RADOSTNÉ SVÁTKY
A DO ROKU 2014 DOBRÉ ZDRAVÍ,
SPOKOJENOST V RODINĚ I V PRÁCI.

