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Zápis ze setkání vedení města s občany místních částí 

Buda 

Dne: 2.6.2015  

Zahájení: 16,30 hod. 

 

Účastníci: 

Starosta: Radim Šimáně, Místostarosta: Václav Grűnwald, Tajemnice: Mgr. Lenka Koucká 

Radní: Mgr. Jaroslava Černá, Jan Kavan 

Členové osadního výboru (dále jen „OV“) a občané místní části Buda 

Zapisovatelka: Monika Halířová 

 

Předsedkyně OV paní Eva Ernestová přivítala přítomné a představila jednotlivé zástupce z MěÚ a za 

město.  

Starosta přivítal přítomné.  

Setkání bylo svoláno za účelem vzájemného seznámení a dále nastavení způsobu komunikace vedení 

města s osadním výborem. Setkání vedení města s osadními výbory by probíhalo 2x ročně, 

v 1.  pololetí by bylo realizováno veřejné setkání s občany přímo v místní části, v 2. pololetí by pak 

proběhlo nad konkrétními tématy na MěÚ se zástupci osadního výboru a za účasti vedoucích 

některých odborů, kdy by se také diskutovaly jednotlivé návrhy do rozpočtu města na další rok.  

Mgr. Koucká zrekapitulovala aktuální složení OV.  

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 17.6.2015 bude mít na programu jmenování, rozhodnutí o 

počtu členů a složení OV dle zákona o obcích, za tím účelem potřebujeme od OV aktuální návrh 

složení - maximálně pětičlenné (vždy lichý počet,  složený z občanů s trvalým pobytem, aktivnější 

tým může být širší, oficiální počet členů však bude maximálně pět)  - zaslat do 5.6.2015.  

 

Informace od vedení města:  

1) Osadní výbory mají uzavřenou smlouvu - Dohodu o způsobu čerpání finančních prostředků 

z rozpočtu města ve výši 10.000,- Kč na zajištění fungování osadního výboru s rozdělením 

částky 30 % na občerstvení a 70 % na materiál. Na základě žádosti OV je možné změnit 

poměr čerpání 50 % na 50 %. V tuto chvíli se vedení města také zabývá otázkou zohlednění 

odlišnosti OV při stanovování výše příspěvku z rozpočtu města – vyšší příspěvek pro obce 
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s vyšším počtem obyvatel atd. V tuto chvíli se hledá klíč, na základě kterého by se finance 

rozdělovaly. 

2) Požadavky na technickou četu – směřovat prostřednictvím OV na sekretariát                     

(Halířová: halirova@bakovnj.cz, Poliaková: poliakova@bakovnj.cz, který je předá vedoucímu 

technické čety a vedení města. 

3) Požadavky občané mohou (nejlépe přes OV) směřovat nejen na zastupitelstvo ale i na komise 

rady města, kontakty budou zveřejněny na webu. 

4) Město uvítá, když občané nahlásí problematické otázky, se kterými se potýkají (černé 

skládky, vandalství atd.) 

5) Při předkládání návrhů do rozpočtu na další rok pokud možno uvádět také přibližnou výši 

nákladů.  

6) Zpomalovací semafor – stávající legislativa vylučuje jejich použití, nové se již nerealizují a 

stávající budou zřejmě demontovány. Komise bezpečnostní vytvořila nový návrh řešení – 

zúžení komunikace vytvořením zálivů pomocí mobilních prvků, cca 15 cm vysokých 

plastových obrubníčků vysypaných kačírkem (možno přivrtat na některých místech do 

komunikace), přechod pro chodce bude nasvícen speciálními světly, které mají jinou barvu 

než klasické veřejné osvětlení. Městská policie by měla také častěji měřit dodržování 

rychlosti. Také dopravní policie přislíbila, že bude měřit častěji než v minulých letech. Dále 

bude zapůjčen sčítací radar, který měří velikosti aut, jejich rychlost a počet. Podle výsledků 

pak budou vedena další jednání s Policií ČR a Krajským úřadem.  

7) Vykácení lip – pracuje se na další fázi realizace. 

 

Připomínky občanů: 

1) Silnice na Bakov nemá půlící čáru, komunikace nesplňuje parametry, aby tam čára mohla být. 

Požadavek na rychlostní omezení alespoň pro kamiony. – Prověřit.  

2) Nově vysázené lípy – požadavek na průběžnou údržbu, aby stromy měly dobře rostlou 

korunu a nebylo nutné v budoucnu řešit stejný problém jako nyní. Přes některé není vidět do 

silnice, jsou nebezpečné. Firmě dát požadavek, aby použili „alejové stromy“, které mají vyšší 

kmínek a vyšší korunu. K jednání s firmou Agarden přizvat Michaelu Laurinovou. – prověřit 

smlouvy, zda je v nich řešena následná péče,  

3) Možnost napojení vodovodu na vodovodní řad Bakov n. J., v tuto chvíli je napojen na 

Kněžmost, jsou s tím problémy. – Prověřit. 

4)  Chodník podél parku – návrh občanů na jeho zrušení, zatravnění, dlaždice použít na 

vydláždění prostoru pod kontejnery na tříděný odpad.  

5) Požadavek na plošné vyrovnání chodníků, které jsou na spoustě míst propadlé. Množství 

dlaždic je narušené. – Dlaždice by neměly být problém, máme uskladněné z jiných akcí. 

6) Zelené plochy si obec udržuje svépomocí. Požadavek na přistavení kontejneru na podzim na 

bioodpad. 

7) Pozemek mezi p. Šťastným a Svobodou v majetku města není udržován, požadavek na 

údržbu. – 2x ročně bude prováděna údržba. 

8) Cesta na hřiště je v majetku města, okolí má soukromého majitele, který se o svůj pozemek 

nestará – prověřit možnosti, příp. vyzvat majitele k údržbě, 
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9)  Pozemek na konci obce směr Kněžmost – jaký s ním má obec záměr? Orná půda, stavební 

parcely? – Město zatím s pozemky nic neplánuje. Prověřit aktuální stav na OVŽP z hlediska 

územního plánování. 

10) Problém s kontejnerem na tříděný odpad – plasty, nedostatečná kapacita, návrh umístění 

dalšího kontejneru nebo častější intervalu vyvážení. 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast, OV a občanům za práci v obci.  

 

Závěr:  

1) Do 5.6.2015 zaslat návrh nového složení OV vč. předsedy na MěÚ. 

2) Prověřit připomínky občanů. 

 

Ukončeno: 17,40 hod. 


