
Zápis ze schůze Osadního výboru Babí ze 3. ledna 2018 

Přítomni: J. Říha, J. Korec. V. Čejchan, P. Šimek, L. Zoufal, P. Hornych, J. Janků, 

A. Čtvrtečková /zápis/ 

Nepřítomna:  I. Plšková 

Program: 

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

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Náchod vyzve v nejbližších dnech oba 

majitele neobydlených domů k zabezpečení obou chátrajících budov. Pokud nebude na 

výzvu reflektováno, vystavují se oba majitelé peněžním pokutám. 

2. Stížnost občanů na zápach u autobusového stání č. 8 na autobusovém nádraží 

v Náchodě. Technické služby Náchod zasílají žádost na Správu železniční dopravní 

cesty o vyčištění kanalizační přípojky. 

3. Předseda OV Babí J. Říha předal starostovi Janu Birke Zápis o činnosti OV Babí za 

rok 2017, v němž bylo shrnutí toho, co se podařilo a co čeká na vyřešení. 

Na dnešní schůzi se mohli přítomní seznámit s dopisem z MěÚ Náchod, který na 

naši zprávu reagoval. Z dopisu vyplývá následující: 

a/ Po dohodě s velitelem Městské policie Bc. Valicou budou posíleny hlídky MP, 

které budou dbát na dodržování zákazu průjezdnosti na spojce Babí – Dolní 

Radechová. Dále budou příslušníci MP intenzivněji měřit rychlost projíždějících 

vozidel v ulici Pavlišovská. 

b/ MěÚ bude jednat s p. Šimkem o odkup pozemku s cílem vybudovat parkoviště pro 

rodiče žáků a pedagogy a také nové kontejnerové stání. 

c/ Byla zahájena opětovná jednání s majiteli pozemků kvůli zřízení chodníku v ulici 

Ryšavého od hasičské zbrojnice směrem dolů. Odbor investic a rozvoje města 

připravil předpokládaný objem investičních nákladů včetně výkupu pozemků. 

d/ Nový chodník v ulici Pavlišovská před stezníkem Vrška je zahrnut do investičních 

akcí pro rok 2018. 

e/ Chodník od školy k ulici Třešňová: Prozatím neřešeno. 

f/ Oprava zvoničky u čp. 11 /Hanušovi/ bude provedena v jarních měsících roku 2018. 

4. Stížnost občanů z ulice Prodloužená na zákaz dlouhodobého parkování. Řešení: 

Majiteli vozidla bude zaslána písemná žádost, aby situaci napravil. Kvůli 

dlouhodobému parkování zde nelze projíždět pluhem při odklízení sněhu. Krátkodobé 

stání vozidel návštěv občané akceptují. 

5. Členové OV Babí a SK Star Babí iniciují vybudování sportovně-kulturního 

centra na pozemku 191/35 Babí. Za tímto účelem bude zaslána žádost na MěÚ 

v Náchodě, k rukám starosty J. Birke, a domluven termín jednání mezi zástupci OV a 

představiteli města Janem Birke a Ing. Janem Čtvrtečkou. 

6. Poděkování. Předseda OV Babí J. Říha poděkoval Vlastimilu Čejchanovi (Creopress) 

za dar – přáníčka do roku 2018 pro občany Babí. 

Příští schůze OV se bude konat 7. února od 18 hodin v hasičské zbrojnici. Zápisy 

a dopisy najdete na www.babi-na.cz 

V Náchodě-Babí 3. 1. 2018        

                                                                 

…………………………………………………  Jan Říha, předseda OV Babí 

 

  



 


