Zápis ze schůze osadního výboru (OV) č. 4/2020
z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky
konaného dne 27. 7. 2020 ve Voděrádkách

Přítomni:

Mgr. Vladimíra Hubatová-Vacková (předsedkyně)
Vladana Hoskovcová
Alena Kallová, DiS.
Lada Petržílková

Nepřítomni: Rudolf Hořínek

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

PÚ 2/20
Dne 17. 7. 2020 po předchozích konzultacích s OV požádali obyvatelé domu č. p. 39 o urgentní
vyřízení žádosti.
Text žádosti:
Žádost o směnu pozemku
Obracíme se na Vás se žádostí o směnu části pozemku na parcele 122/8 v k. ú. Voděrádky.
Jedná se o pozemek, který již 42 roků obhospodařujeme a v posledních 3 letech máme pronajmutý
od obce. Tento pozemek je částí pozemku 4/5 + 4/4 v k. ú. Voděrádky. Na tomto pozemku máme již
dlouhá léta vybudovaný sklep, část tohoto je na těchto pozemcích. Přibližně se jedná o směnu
45m2.
Vzhledem k tomu, že jsme již v důchodu a valorizace každým rokem stoupá, není možné, abychom
tento pozemek o celkové výměře platili. Letos již 6100,-Kč, což je finančně zatěžující.
Na pozemku jsou vysazeny stromy a keře o které pečujeme 42 roků. Chceme i nadále pozemek
udržovat a starat se, aby byl pořádek. Pokud nám schválíte, pozemek odplotíme a necháme vyměřit
geodetem.
V. Hubatová na žádost vytvořila nákres. Tento nákres slouží pouze pro hrubou orientaci a lepší
srozumitelnost žádosti, tak jak ji chápe osadní výbor (nákres odsouhlasen žadatelkou).

Nákres:

LEGENDA
Všechny výměry jsou pouze přibližné, plánek slouží pouze k hrubé orientaci.
Zakresleno po osobní návštěvě pozemku a konzultaci s žadateli.
Pozemky v majetku obce

Pozemek v majetku žadatelů nabízený výměnou
za pozemek, na kterém je umístěný sklep

Umístění sklepa

Černá linie označuje navrhovanou novou hranici
pozemku

Pozemek, který je v majetku obce, v
současné době pronajímaný žadateli

Závěr: Čtyři z pěti členů osadního výboru byli osloveni osobně mimo čas schůze osadního výboru.
Na původním listu Žádosti jsou připojeny jejich podpisy potvrzující souhlas (schválení).
Osadní výbor souhlasí se směnou pozemku a přeplocením.

Údržba zeleně v obci
Jednáme s dalšími firmami ohledně údržby zeleně v obci (živé ploty, skalky).
Sekání cesty na Kuří – loni se sekala dvakrát, to je málo. Pro tuto sezónu domluveno s firmou
častější sekání dle potřeby.
Zajištěna úprava živých plotů na návsi a na dětském hřišti (firma).

Dětské hřiště – rekonstrukce
Žádost s vizualizací a odůvodněním odeslána na úřad (p. Jurkové), čekáme na vyjádření (ing.
Heyrovský a další).

Kácení jasanů ve Voděradské
1) Po doručení odpovědi na petici její autor požádal, abychom zajistili svolení duby na podzim
přesadit. Toto svolení jsme v polovině července obdrželi (od vedení OŽP).
2) Opakovaně byl na OTS nahlášen zhoršený stav stromů na dětském a fotbalovém hřišti - smrky
(„lesíček“) a topoly. Smrky jsou napadené kůrovcem a usychají a topoly postupně taky chřadnou, ve
větrech se ulamují větve, v minulém týdnu jedna veliká větev spadla a jedna nalomila a stále visí ze
stromu.
3) Na OTS byla nahlášena suchá lípa v Nádvorní ulici (v červnu) s žádostí o povolení ke kácení.
Zatím bez odezvy, žádost poslána znovu.

Světická cesta, venčení psů
Zjistit možnosti zabránění vjezdu aut k závoře do Světické cesty (zákaz vjezdu nebo zákaz
stání/zastavení), aby tam neparkovali „cizí“ pejskaři. Důvodem je, že poslední dobou se zvýšil
počet majitelů psů, kteří pravidelně využívají Světickou cestu k venčení psích mazlíčků a neuklízí
po nich.
Zjistit možnosti instalace informačních tabulí na oba konce Světické cesty, info dle Obecně závazné
vyhlášky města Říčany č. 2/2016 (povinnosti nasadit náhubek, vodítko, odklízení psích
exkrementů).
Znění vyhlášky: ODKAZ ZDE

Projekt Kanalizace a vodovod
Podle posledních informací (z počátku července) bude v ulici U Boudů upraven povrch asfaltovým
penetrátem.

Pronájem obecního domu
Žádost občana Voděrádek o prodloužení pronájmu obecního domu na 31. července - 2. srpna 2020.
Schváleno.

Den rodin
Akce pro děti i dospělé naplánována na sobotu 5. září 2020 v Obecním domě.

Sloupy mostu (přípojka)
Natření sloupů mostu – povolení od KSÚS máme, necháme natřít.

III.

ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

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

Termín příští schůze:

pondělí 24. srpna 2020

Zápis provedl/a:

V. Hubatová

Kontrolu zápisu provedl/a: V. Hoskovcová
……………………………………..
Mgr. Vladimíra Hubatová-Vacková
Předsedkyně OV Voděrádky

