
Zápis ze schůze Osadního výboru Náchod-Babí z 8. února 2023, konané za
účasti místostarosty města Ing. Jana Čtvrtečky v SK centru od 18 do 20 
hodin

--------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni z OV: J. Říha, L. Zoufal, J. Korec, P. Šimek, A. Plšek ml., V. Čejchan, A. Čtvrtečková – 
zápis.

Omluven P. Hornych

Přítomni dále: V. Jirman, M. Čtvrtečka, K. David, J. Jelen, I. Vlková. J. Hejzlarová, Štefan Havalec

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis:

1. Úvodem J. Říha poděkoval místostarostovi města Ing. Čtvrtečkovi za to,
že přijal pozvání.

2. Ing.  Jan  Čtvrtečka  omluvil  pana  starostu  Birkeho a  probral  požadavky
občanů Babí: Podařilo se ukončit celou výstavbu chodníku v ul. Ryšavého,
v loňském roce byla opravena fasáda Hasičské zbrojnice, na letošní rok je
naplánována  oprava  zvoničky.  Problém  opravy  vozovky  v ul.  Ryšavého
bude do budoucna řešen vzhledem k financím.

3. Irena  Vlková  zdůraznila,  že  je  třeba  plnit  i  požadavky občanů bydlících
v ulici  Třešňová.  Zvlášť  zdůraznila  opakovaný a  neřešený požadavek na
chodník vedoucí odtud ke škole a jeho osvětlení. Dále vznesla požadavek
na umístění  zrcadla  naproti  výjezdu z ulice  Třešňová  a  na  tabuli  „Slepá
ulice“.

4. Informační tabule o Babí. Zaslat podklady přímo Ing. J. Čtvrtečkovi.

5. Náklon  stromů  v zatáčkách  Vrška. Je  třeba  provést  kontrolu.  Ing.  J.
Čtvrtečka nahlásí problém p. Veverkovi.

6. Stezník  Vrška.  Vzhledem  k zimnímu  náledí  je  třeba  dokončit  zábradlí
v dolní části stezníku.

7. Rekonstrukce  zvoničky má  proběhnout  na  jaře  t.  r.  z rozpočtu  města.
Finanční prostředky na repliku zvonu se budou řešit  dobrovolnou sbírkou
občanů.

8. Obchvat města. Ing. J. Čtvrtečka hovořil o propojení českého a polského
silničního provozu a informoval přítomné o stavu příprav obchvatu města.
Peníze  jsou  vyčleněny.  Dále  uvedl,  že  by  na  podzim  2023  měl  začít
archeologický průzkum trasy.



Ing.  Zoufal  upozornil  na  nesprávně  řešené  napojení  na  kruhový  objezd
v Bělovsi.  Vozidla  by  se  vracela  směrem  k městu!  P.  Šimek  vyjádřil
nespokojenost  řady  občanů  Babí  s faktem,  že  nebudou  mít  možnost
přímého  sjezdu  na  obchvat,  a  tak  bude  pro  ně  jeho  stavba  a následný
provoz pouze přítěží.

V Náchodě – Babí 8. 2. 2023        

předseda OV Jan Říha: …………………………………      


