Zpráva o činnosti Osadního výboru Babí za rok 2017
Členové: J. Říha – předseda, V. Čejchan, J. Korec, P. Hornych, P. Šimek, I. Plšková (A.
Plšek), J. Janků, L. Zoufal, A. Čtvrtečková - zápisy
Schůze: 1x měsíčně s výjimkou července a srpna, celkem 10 schůzek (většinou v hasičské
zbrojnici)
Silnice, nedodržování rychlosti, zvýšení bezpečnosti občanů
-

-

-

Průjezdnost spojky Babí – Dolní Radechová: Občané Babí se v anketě většinou
postavili proti průjezdnosti. Rada města žádost týkající se průjezdnosti rovněž zamítla.
Přesto dochází k porušování zákazu.
Nedodržování rychlosti v ulici Pavlišovská: řešeno ve spolupráci s policií. Kromě
dřívějších zpomalovacích pruhů byla v blízkosti školy instalována další světelná
zařízení.
Parkování u školy: zatím dostatečně nevyřešeno
Oprava výtluků v ul. Dlouhá a Ungrádova: opraveno
Odstranění některých stromů či jejich částí nad silnicí ve Vrškách: splněno
Průřez stromů na stezníku Vrška: splněno

Chodníky
-

V ul. Ryšavého: OV dlouhodobě žádá o vytvoření chodníku od hasičské zbrojnice
směrem dolů. Zatím nebylo vyřešeno kvůli nesouhlasu majitelů některých pozemků.
Chodník od školy k ul. Třešňová: nevyřešeno, zřejmě i kvůli plánovanému obchvatu.
Parkování na chodníku v ul. Pavlišovská před stezníkem Vrška: Jednat osobně
s majitelem vozidla.
Nový chodník v ul. Pavlišovská před stezníkem Vrška (před domem Hrnčířových) –
město plánuje v roce 2018.

Odpadové hospodářství
-

-

-

Občané Babí se zapojili do třídění odpadu – odvážejí TS 1x měsíčně
Svoz objemného rostlinného odpadu ve spolupráci s TS na podnět OV se konal
v termínech: 24. 3., 22. 4., 19. 5., 25. 8. a 20. 10. V příštím roce bude místo
březnového termínu určen listopadový.
Jarní úklid: 1. a 2. 4. byly přistaveny velké kontejnery na smíšený komunální odpad;
8. 4. TS zajistily svoz objemného a nebezpečného odpadu; 8. 4. – SDH Babí zajistilo
sběr železného šrotu.
Podzimní svoz: velké kontejnery na smíšený odpad.
Kontejnerové stání u hasičské zbrojnice: v současnosti se ve spolupráci s MěÚ hledá
vhodné místo na městském pozemku, aby mohlo být vytvořeno jejich oplocení.

Stavby a rekonstrukce
-

-

Oprava autobusové zastávky Babí – Vrška: provedena ve spolupráci s MěÚ, který
poskytl 30 tisíc korun. Odměna za práci, kterou provedli občané Babí zdarma, bude
věnována na výrobu zvonu.
Oprava zvoničky u čp. 11 (Hanušovi). Zatím neuskutečněno.

Životní prostředí
-

OV apeloval na občany, aby hlavně v neděli a během svátků nepoužívali hlučné stroje.

Akce pro veřejnost, které přímo zajistil Osadní výbor ve spolupráci s dalšími
dobrovolníky
-

Tři králové – 6. 1.
Pálení čarodějnic – konec dubna
Dětský den „Z pohádky do pohádky“ – 27. 5.
Srandamač – Rozloučení s prázdninami – 2. 9.
Mikuláš do školy i domů - 5. 12.
Zdobení vánočního stromku na hřišti se zpíváním koled – 17. 12.

Infotabule o Babí
-

Podklady k ní předá J. Čejchan na MěÚ.

OV předkládá požadavky občanů Babí písemně na MěÚ Náchod. Je-li třeba, písemně se
obrací přímo na Lesy ČR, Městskou policii nebo na Technické služby města Náchod.

V Náchodě 6. 12. 2017
………………………………
Jan Říha, předseda OV Babí

