Zápis Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 6. 3. 2016
Přítomni: Malát Emerich ml., Nováček Libor, Novotná Alena Mgr., Bc. Radil
Martin
Nepřítomni: Böhm Radek, Ing. Bulíček Zdeněk, Čížková Jana.
Bod 1)
Dne 9. 1. 2016 obdržel OV Konopáč písemný podnět od paní Jelenčíkové na
opravu cest k chatám. Dále paní Jelenčíková vznesla požadavek na zlepšení
návaznosti autobusové dopravy z Pardubic do Konopáče, zejména v letní
sezóně.
Osadní výbor navrhuje, aby MÚ vstoupilo do jednání se společností zajišťující
pravidelnou autobusovou dopravu v Pardubickém kraji ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a. s. , Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim (dále jen společnost ARRIVA),
aby v letních měsících byly rozšířeny autobusové spoje do Konopáče.
Místní část Konopáč jako jediná není v přímém autobusovém spojení s většími
městy okresního a krajského statutu tj. Chrudim a Pardubice. Dle platných
pásmových tarifů je zahrnuta do stejného tarifu jako město Heřmanův Městec
či další jeho městské části (tj. 710). Bylo by vhodné, aby vedení MÚ vstoupilo
do jednání se společností ARRIVA a zajistilo aby byl všem občanům (i těm,
kteří nevlastní čipovou kartu IREDO) umožněn bezplatný přestup v autobusové
stanici Heřmanův Městec a to při jízdě, ve které by nástupní stanice byla právě
ve výše uvedených městech (tj. Chrudim a Pardubice) a konečná stanice v
Heřmanově Městci – Konopáč.
Bod 2)
Dne 12.1.2016 obdržel OV Konopáč písemný podnět od Ing. P. Balachonceva,
který se týká požadavku na opravu příjezdových komunikací k chatám a
požadavku na revitalizaci potoka Zlatého potoka (Konopka) směrem na Průhon.
Osadní výbor již dlouhodobě usiluje o komplexní řešení dopravní situace na
Konopáči. Požadavek na revitalizaci Zlatého potoka bude prokonzultován s
kompetentními pracovníky MÚ a výsledek jednání bude zachycen v dalším
zápisu Osadního výboru.
Bod 3)
Dne 7.2.2016 proběhlo setkání občanů s vedoucím lesního hospodářství města
Heřmanův Městec Ing. Jedličkou, kterého se zúčastnilo 20 osob (viz listina

přítomných, která je součástí tohoto zápisu). Během procházky Ing. Jedlička
označil konkrétní nemocné stromy či stromořadí, kterých se týká kácení kácení,
neboť představují bezpečnostní riziko pro uživatele cesty vedoucí k rybníku
Herout.
Setkání se zúčastnil Ing. Weisbauer, předseda komise životního prostředí Rady
města Pardubic, který reagoval písemnými podněty ze dne 8. 2. 2016 a 12. 2.
2016. Mimo jiné obsahovaly návrh na vyčlenění lesů v okolí Konopáče na lesy
zvláštního určení s převládající rekreační funkcí a informace o datačních
programech, kterými by šla řešit místní lesní infrastruktura. Tyto podněty byly
dne 17. 2. 2016 elektronicky postoupeny místostarostovi MÚ k dalšímu řešení.
Bod 4)
Dne 10. 2. 2016 byla na MÚ podána žádost paní Marie Černovské a pana
Marka Menšíka o odkoupení pozemku, parcelní číslo 1856/56 v k. ú. Heřmanův
Městec. Osadní výbor se k prodeji pozemku elektronicky vyjádřil. Šest členů se
vyjádřilo k odprodeji předmětného pozemku kladně a jeden člen se zdržel
hlasování. Dne 26. 2. 2016 bylo na MÚ zasláno stanovisko, ve kterém Osadní
výbor doporučuje předmětný pozemek k odprodeji.
Bod 5)
Bylo zadáno vypracování projektové
víceúčelového hřiště v Konopáči.
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Bod 6)
Jednatel ATC Konopáč pan Bohumil Starý předal Osadnímu výboru kopii
rozhodnutí ze dne 30. 11. 2014 o prodloužení platnosti územního rozhodnutí čj.
výst.05852/2014/Br.

Použité zkratky:
Osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec
Příloha: 1x prezenční listina ze dne 7. 2. 2016
Zapsáno dne 20. 4. 2016
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

