Zápis ze schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 1. 11. 2020

Z důvodu vládního rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu na celém území
České republiky od 5. 10. 2020 a tím k omezení kontaktů s osobami proběhla
schůze osadního výboru elektronicky.
Zúčastnili se všichni členové osadního výboru a místostarosta JUDr. Plavec.

Bod 1)
Architektem města Heřmanův Městec Ing. Teplým byl osloven osadní výbor,
aby se finančně podílel na vypracování studie – investičního záměru „Úprava
prostoru návsi Konopáč“, který zpracovává (v součinnosti s architektem)
společnost ATUSHI HIRO s.r.o., Pardubice. Tato společnost se zabývá
mobilitou a dopravou ve veřejném prostoru a projektování v oboru dopravních
staveb.
Osadní výbor dlouhodobě usiluje o řešení intraviánu návsi (čekárna, autobusová
zastávka, bezpečný pohyb chodců, parkování před ATC) a z toho důvodu
rozhodl, že projekt podpoří z nevyčerpaného finančního rozpočtu pro rok 2020 a
to ve výši 30 tis. Kč.
Tímto se ruší bod č. 1 zápisu osadního výboru ze dne 1. 9. 2020.
Bod 2)
Níže jsou uvedeny termíny schůzí Osadního výboru pro Konopáč v roce 2021.
Opět se jedná o první neděli v lichém měsíci s drobnými úpravami z důvodů
svátků, prodloužených víkendů apod.
10. 1. 2021; 7. 3. 2021; 16. 5. 2021; 11. 7. 2021; 5. 9. 2021; 7. 11. 2021.

Bod 3)
Z důvodu současné epidemiologické situace v České republice se nebude konat
veřejná schůze osadního výboru za rok 2020.
Bod 4)
Na základě požadavku obyvatel a vyhodnocení bezprostředního nebezpečí byl
skácen ořech v Konopáči před čp. 7. Stav ostatních ořechů před čp. 7 až čp. 9
bude posouzen (na základě žádosti) komisí pro životní prostředí, nebo
odpovědným pracovníkem MÚ. Obsahem žádosti bude také opětovné posouzení
usychajícího stromu u č. p. 27.
Žádost byla na MÚ zaslána elektronicky dne 12. 11. 2020.
Bod 5)
Byly odebrány vzorky vody ze „studánky“ a odeslány k rozboru společnosti
Bioanalytika c.z. Chrudim.
výsledky rozboru.

Dne 17. 9. 2020 obdržel osadní výbor a MÚ

Voda je nevyhovující a to z důvodu vysokých hodnot

indikátoru fekálního znečištění.
Osadní výbor žádá MÚ o zjištění, jakým způsobem majitelé rekreačních chat
nakládají s odpadní vodou

resp. kam je tato voda odváděna, případně

likvidována.
Bod 6)
Pan místostarosta byl požádán, aby zjistil, v jakém stadiu je přislíbené vytěžení
dřeva a zajištění úpravy schůdnosti lesní vrchní cesty vedoucí od ATC směrem k
rybníku Herout.

Bod 7)
Dřevěná lávka přes potok Konopka je opravena a bude instalována na jaře 2021.

Použité zkratky:
osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec
ATC - Autokemping Konopáč

Zapsáno dne 22. 11. 2020
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

