
Zápis ze schůze osadního výboru (OV) č. 1/2020

 

z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky

konaného dne 27. 1. 2020 ve Voděrádkách

 

 

Přítomni: Mgr. Vladimíra Hubatová-Vacková (předsedkyně)

Vladana Hoskovcová

Alena Kallová, DiS.

Lada Petržílková

 

Nepřítomni: Rudolf Hořínek

Hosté: Ivan Belko (předseda OV Jažlovice)

 

I.       ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ
 
Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo zahájeno Mgr. V. Hubatovou v 18,00 h 
v Obecním domě ve Voděrádkách.
 
 

II.    PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ
 
Žádost majitele pozemku o souhlas a podporu v žádosti o změnu územního plánu
Žádám osadní výbor ve Voděrádkách o souhlasné stanovisko a podporu na zařazení pozemků č. 
parc. 508, 509 a část pozemku 23 do územního plánu jako stavební pro rodinný dům (byt, 
bungalov).
K žádosti přikládám mapku s vytýčením.



Obr: Hrubý nákres požadované hranice pozemku a umístění plánované stavby. [Zdroj: mapa
Geoportál (ricany.gepro.cz), podle nákresu majitele pozemku].

Z důvodu nedostatku ověřených informací potřebných k učinění závěru bylo s žadatelem 
dohodnuto, že žádost bude přesunuta na příští (únorovou) schůzi osadního výboru.

Webové stránky
Byly vytvořeny webové stránky osadního výboru: obecvoderadky.estranky.cz za účelem sdílení 
informací týkajících se obce. OV odsouhlasil, že bude zakoupena doména www.obecvoderadky.cz 
(bude zprovozněna v nejbližších dnech).

Žádost o finanční podporu pro Voděradské klubíčko
Vedoucí kroužku P. Bejčková požaduje informaci o možnosti finančního příspěvku na chod kroužku
(na nákup materiálu na tvoření apod.). Program kroužku vymýšlí a iniciuje vedoucí kroužku.
Osadní výbor požaduje od vedoucí kroužku předložení plánu na příští měsíc (nebo např. na 3-4 
akce) se seznamem potřebného materiálu, příp. odměn, občerstvení. Po konzultaci bude OV 
finančně přispívat formou zakoupení požadovaných věcí (ne hotovostí). 

http://www.obecvoderadky.cz/
http://obecvoderadky.estranky.cz/


Testovací doba jeden měsíc. OV bude přispívat, pokud bude zájem dětí.

Kontejnery na ukládání velkoobjemového odpadu
budou přistaveny na víkend 3. - 5. dubna 2020, a to pravděpodobně* ve Voděradské ulici nahoře,
na dolní návsi a v Krabošicích (v ulici K Mejtu).
Na podzim pak budou kontejnery přistaveny na víkend 9. - 11. října 2020 v Krabošické ulici pod 
mostem a v Nádvorní ulici (horní náves).
*Vzhledem k pokračujícím pracem na výkopech kanalizace a vodovodu je možné, že budou 
kontejnery umístěny na jiných stanovištích. Budeme včas informovat.

Dětské hřiště – rekonstrukce
v Kuří a Jažlovicích hřiště realizovala/realizuje fa BONITA – dobré reference – oslovili jsme a 
konzultujeme s nimi návrh. Ten pak zašleme na MěÚ. Zakázka nad 30.000,- Kč = realizace, výběr 
zhotovitele je plně v rukou úřadu).

Spolupráce s Jažlovicemi
S předsedou osadního výboru Jažlovice jsme se dohodli, že uspořádáme aspoň jednu společnou akci
- Čarodějnice nebo Den dětí. 

Ul. U Boudů
Doporučeno nechat udělat žlaby na dešťovou vodu ústící do kanálové vpustě v ulici U Boudů 
nahoře a u kapličky – bylo nám to navrženo jako možné řešení problému s vymíláním zeminy při 
deštích a omezení množství bahna v ulici. Čekáme na vyjádření z MěÚ.
Uvažuje se o položení asfaltového recyklátu v celé délce ulice (není schváleno úřadem, schváleno je
dle smlouvy uvedení povrchu ulice do pův. stavu).
Je tam VELMI nekvalitní půda - jíl, proto nepomáhá současné vysypání ulice štěrkem, projíždějící 
auta zatlačují štěrk a jíl zase vyleze.
Je potřeba v ulici U Boudů dořešit i odtok dešťové vody z polí, okolních zahrad a okapů. Všechna 
voda se stéká dole u kontejnerů.

Kácení jasanů ve Voděradské
Tahové zkoušky neproběhly, bylo tedy zažádáno o jejich zajištění. Podle výsledku pak ještě jeden 
mohutný jasan bude buď pouze prořezán nebo pokácen. 
Byly osloveny 4 firmy na kácení již schválených dřevin (3 jasany, 1 hrušeň), zatím máme jednu 
cenovou nabídku s tím, že se jedná o velmi rizikové místo, nutnost zajistit jeřáb, zastavit dopravu na
cca půl dne.



Kácení v Jažlovické
Bylo zažádáno o povolení pokácet uschlé stromy u zastávky Jažlovická. Kvůli velikosti (obvodu) je
nutné povolení od Odboru ŽP.

Žádosti o pronájem obecního domu
Emailem byla podána žádost o pronájem OD na 15. 2. 2020. Přijata, schválena. 
Telefonicky byla podána žádost o pronájem OD na 25. 4. 2020. Přijata, schválena. 

Návrh na revizi značení ulic
Podle požadavků vyhlášky 326/2000 (o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství 
názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování 
budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel) „...se 
mají tabulky s názvem ulice v obci umístit vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za 
křižovatkou s jinou ulicí.“ 
Dle 128/2000 Sb. Zákona o obcích, Díl 4, § 30: “Označení ulic a jiných veřejných prostranství 
provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s
označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí 
umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto“.

- návrh na doplnění plechových cedulí s názvy ulic pro zlepšení orientace v obci. Bylo zjištěno, že 
zhruba polovina označení ulic chybí. Značení bude projednáno s MěÚ (parametry, dodavatel…) a 
podle dohody doplněno. (LP, VHV)

Úkoly pro OV:

 Ověřit, zda obyvatelé, kteří se starali o obecní pozemky, v tom mají zájem pokračovat 
(sekání úprava živých plotů). LP

 Zajistit úpravu fotb. hřiště před sezonou – válec, krtince, dosetí trávy

 Zajistit servis traktůrku a sekačky před sezonou – zajistí VH

 Zajistit odstranění pneumatiky z potoka pod mostem v Krabošicích (technické služby), 
zajistí VHV

 Zajistit opravu (výměnu) dopravní značky ve Voděradské ulici nahoře – označení 
křižovatky s vedlejší silnicí (vedlejší silnice na značce není vidět). VHV

III.     ZÁVĚR ZASEDÁNÍ
 



Zasedání osadního výboru místní části Voděrádky bylo ukončeno v 20,30 h.

Termín příští schůze: pondělí 24. února.

Zápis provedl/a: V. Hubatová

Kontrolu zápisu provedl/a: V. Hoskovcová

……………………………………..
Mgr. Vladimíra Hubatová-Vacková
Předsedkyně OV Voděrádky


