
Vyjádření k zápisu o činnosti Osadního výboru Babí za rok 2017 

a prosincového jednání starosty Jana Birke, předsedy OV J.Říhy a členů SDH Babí 

 

Silnice, nedodržování rychlosti, zvýšení bezpečnosti občanů 

- Průjezdnost spojky Babí – Dolní Radechová, dochází k porušování zákazu průjezdnosti 

odsouhlasené RM a přijaté na základě ankety občanů Babí 

Po dohodě s velitelem MP Bc. Valicou (773 071 156) budou v daném místě posíleny hlídky 

MP, které budou dbát na dodržování zákazu průjezdnosti. Pokud by se ukázalo toto 

opatření jako nedostatečné, budeme tento problém řešit mobilními květináči. 

 

- Nedodržování rychlosti v ulici Pavlišovská a to i přes instalaci zpomalovacích pruhů a 

světelných zařízení  

Na základě jednání s velitelem MP Bc. Valicou bude tento problém řešen intenzivnějším 

měřením rychlosti v dané lokalitě. 

 

- Parkování u školy 

5. 1. 2018 proběhne schůzka s majitelem pozemku p. Šimkem  jejíž cílem je projednání 

odkupu pozemku, kde by bylo možné vybudovat parkoviště pro rodiče žáků ZŠ a pedagogy 

a dále by tímto pozemkem bylo řešeno umístění nového kontejnerového stání. 

 

Chodníky 

- V ulici Ryšavého – OV dlouhodobě žádá o vytvoření chodníku od hasičské zbrojnice směrem 

dolů, zatím nevyřešeno pro nesouhlas s majiteli dotčených pozemků 

Byla zahájena opětovná jednání s majiteli dotčených pozemků a dále Odbor investic a 

rozvoje města připravil předpokládaný objem investičních nákladů včetně výkupu pozemků 

a přeložení stávajícího chodníku v ulici Ryšavého po pravé straně směrem ke Korunce. 

 

- V ulici Třešňová  

Prozatím něřešeno. 

 

- Nový chodník v ulici Pavlišovská  

Investiční akce naplánovaná pro rok 2018 v rámci města. 

 

Odpadové hospodářství 

- Kontejnerové stání u hasičské zbrojnice – viz bod PARKOVÁNÍ U ŠKOLY  

 

Stavby a rekonstrukce 

- Oprava zvoničky u čp. 11 (Hanušovi) 

Oprava bude provedena v jarních měsících roku 2018. 

 

 



Další body projednávané na prosincové schůzce mimo zprávu o činnosti OV Babí: 

 

Stížnost občanů na zápach na autobusovém nádraží v Náchodě autobusové stání č. 8 

Řešení Viz příloha Žádost TS Náchod na Správu železniční dopravní cesty o vyčištění kanalizační 

přípojky.  

Stížnost občanů na nepořádek před neobydlenými domy čp. 7 a 112 

Odbor výstavby a územního plánování vyzve v nejbližších dnech oba majitele neobydlených domů čp. 

7 a 112 k zabezpečení obou chátrajících budov. Pokud nebude na výzvu reflektováno, vystavují se 

oba majitelé peněžním pokutám (viz příloha 2 a 3) 

 

Úkoly pro další jednání: 

Domluvit možné termíny schůzky starosty Birke, místostarosty Ing. Čtvrtečky a předsedy OV Babí  

J. Říhy  za účelem jednání: 

- O výstavbě a projektové dokumentaci pro novou klubovnu na Babí 

- O možnosti položení umělého trávníku na školním a veřejném hřišti na Babí 
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