Zápis z veřejné schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 16. 11. 2019
Přítomni:

Ing. Bulíček Zdeněk, Nováček Libor, Malát Emerich ml., Mgr.
Novotná Alena , Bc. Radil Martin

Hosté:

starosta MÚ Josef Kozel

Bod 1)
Předsedkyně přivítala starostu MÚ a seznámila přítomné s činností osadního
výboru v roce 2019 a s revizí cílů, podnětů včetně jejich řešením směřujících k
MÚ.
1. 1

Na jaře roku 2019 byly provedeny dokončovací práce (výroba oken a

okenic, zhotovení dlažby a elektroinstalace) , které úzce souvisely s dostavbou
chaty „ve Skále“. Bylo provedeno zaměření stavby a následně stavba byla
zkolaudována a uvedena do provozu.
1. 2

Bylo upraveno dopravní zrcadlo u Edenu. V součinnosti s městskou

policií HM je monitorováno parkování vozidel na úsek silnici vedoucí podél
hřbitova.
1. 3

Rada Města souhlasila s umístěním dodejních schránek české pošty pro

chataře, kteří jsou trvale přihlášeni k bydlišti na Konopáči. Dodejní schránky
budou umístěny u klasické schránky u autobusové

zastávky. Realizace je v

kompetenci České pošty a termín není dosud znám.
1. 4

Prostřednictvím osadního výboru byl navázán kontakt se společností

Viaprojekt s. r. o., která se zabývá projektováním dopravních a inženýrských
staveb. Měla by být zadána žádost o vypracování studie, která by komplexně
řešila celý intravián návsi Konopáče tzn. parkování před ATC, autobusovou
čekárnu, autobusovou zastávku a bezpečný pohyb chodců na komunikaci.
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1. 5

V součinnosti s osadním výborem a pracovníky MÚ HM, MěÚ Chrudim

(ochrana přírody) , Lesy ČR byla uskutečněna schůzka při které byly posouzeny
dřeviny rostoucí podél potoka k hasičské zbrojnici. Byl odsouhlasen průřez
některých vzrostlých stromů a náletů. Realizace průřezu bude prováděna v
měsíci listopadu nebo prosinci. Správcem toku byl posouzen celý vodní tok
Konopky (až k brodu). Vytipovaná lokální místa vodního toku budou spojena s
údržbou, která bude prováděna provedena v roce 2020 Lesy ČR (práce budou
časově spojeny s údržbou rybníku Na Průhonu).
1. 6

Prostřednictvím osadního výboru byl na MÚ byl předán podnět chataře,

který se obrátil na osadní výbor s prosbou o pomoc při řešení opravy místní
účelové cesty. K tomuto problému se vyjádřil pan starosta. Požadavků na opravu
účelových komunikací je mnoho a není v silách MÚ všechny tyto cesty
opravovat. Nárůst projíždějících vozidel na všech komunikacích je markantní a
těžko se hledá řešení.
1. 7

Finanční rozpočet přidělený osadnímu výboru pro rok 2019 bude

vyčerpán beze zbytku. Budou zakoupeny 3 ks venkovních fitness strojů a po
dohodě s SDH budou instalovány u multifunkčního hřiště „ ve skále“.
Bod 2)
Starosta a velitel SDH Konopáč seznámili přítomné s veřejnou činností :
•

byla opravena a natřena lavička před hasičskou zbrojnicí,

•

bylo provedeno bourání a úklid lávky u rybníčku,

•

pořádal se jarní úklid ve skále,

•

následovala akce „čarodějnice“, pod kontrolou hasičů proběhlo
dopálení ohně a následný úklid areálu,

•

dne 13. 7. se sbor SDH stal pořadateli již osmnáctého ročníku
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Netradiční soutěže v hasičském sportu,
•

a SDH v Konopáči se prezentovali na čtrnácti hasičských soutěžích
a to nejen v okrsku Heřmanův Městec.

Bod 3)
S dlouhodobými cíli osadního výboru seznámil přítomné Ing. Bulíček, který je
mimo jiné i členem Komise pro dopravu a rozvoj města MÚ.
Sdělil, že v součinnosti s architektem MÚ bude osadní výbor nadále usilovat o
celkový urbanistický návrh řešení centra obce tak, aby byl zajištěn obytný i
společenský

požadavek

tzn. vybudování autobusové zastávky, vybudování

kanalizace, rozšířit obslužné a místní komunikace o chodník, aby byl v zajištěn
bezpečný průjezd obce zejména s ohledem na bezpečnost chodců a cyklistů.
Tento program je pro osadní výbor dlouhodobou prioritní osou. Pokud se ale
nevyřeší vstup do koupaliště a část související s ATC , bude snažení o vylepšení
centra obce pouze s polovičním úspěchem.
Konkrétní projekty a cíle se budou odvíjet od přidělených finančních prostředků
MÚ HM a možností osadního výboru prosazovat jednotlivé požadavky.
Výstavba kanalizace je ve fázi stavebního povolení a měl by se vybrat zhotovitel
díla. Výstavba kanalizace bude velice nákladná a lze očekávat i problémy při
čerpání datací.
Seznámil přítomné s návrhy architekta MÚ HM na řešení zeleného prostoru
před parkovištěm ATC a předal přítomným tyto návrhy k nahlédnutí. Nicméně
tyto návrhy jsou pouze prozatimní a lze je v průběhu příštího roku upravovat
tak, aby byly přijatelné pro většinu občanů (záleží na jejich vyjádření).
Bod 4)
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Vyjádření pana starosty :
4.1

Kanalizace:

spolupráce s obcí Vyžice. Není velký předpoklad, aby dopadlo čerpání dotací na
tuto akci. V současné době se výše nákladů pohybuje ve výši cca 36 mil. Kč.
4.2

Dopravní situace v Konopáči:

příprava studie a změny dopravního řešení bude třeba konzultovat s Krajským
úřadem Pardubického kraje (jedná se o změny dopravního řešení).
4.3

Terminál – autobusové nádraží v Heřmanově Městci:

v roce 2020 by měla být zahájena demolice některých objektů v ul. Tylova a to
bez výrazného dopravního omezení

a v roce 2021 by měla být zahájena

výstavba autobusového nádraží. Realizace v roce 2021- 2022. V tu dobu bude
ul. Tylova uzavřena a doprava bude odkloněna ul. Sokolskou. Jedná se o největší
stavbu v rámci Pardubického kraje podpořená z evropských fondů. S touto akcí
bude úzce souviset i velká přeměna ulice Sokolského, parkování, veřejná zeleň.
Bude realizována obnova povrchu hlavního průtahu města silnice (akce ŘSD).
4.4

Probíhá jednání s Obecním úřadem Kostelec u Heřmanova Městce o

opravě cesty vedoucí přes „Borek“, která byla silně poškozena projíždějícími
vozidly, v době uzávěrky ul. Pokorného.
4.5

Nebezpečný přejezd kolejí v Barákově ul. řeší stavební úřad MÚ s

majitelem betonového plotu.
4.6

Problém parkování ve městě. MÚ jedná s odborem dopravy MěÚ

Chrudim a Policií České rebubliky územní odbor Chrudim o získání povolení na
omezení parkování na náměstí MÚ.
4.7

Kontejnery na bio odpad (kompostéry) pro osoby s trvalým bydlištěm v

Heřmanově Městci. Na jaře 2020 budou k dispozici a kdo bude mít zájem,
kontejner si odebere. Tato akce bude prezentována v časopisem Leknín, televizi
Leknín, městským rozhlasem. Kdo bude mít zájem, může si zároveň zdarma
odebrat i popelnice na tříděný odpad k RD.
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Bude pravděpodobně pozměněn svozový princip odpadu, aby byli lidé
motivování ke třídění odpadu. Je velký předpoklad, že se v příštích letech zvýší
poplatek za svoz odpadu.
Pro chataře budou umístěny kontejnery na bio odpad k ostatním kontejnerům
umístěných na lokálních místech.
Bod 5)
Jednatel ATC pan Starý informoval přítomné o připravovaných akcích v roce
2020. Tyto se budou s velkou pravděpodobností umiňovat. Dle jeho vyjádření je
ekonomicky výhodnější pronajmout areál zahraničním dělníkům.
Dále uvedl, že je čím dál větší potíž udržet nezávadnou vodou v koupališti.
Voda v koupališti nemůže být celý rok, protože by byl následně problém s jejím
vyčištěním. Z tohoto důvodu nemůže být voda ponechána přes zimu, aby
vzniklo přírodní kluziště.
Přítomnými bylo poukazováno na skutečnost, že jsou v koupališti krmeny ryby.
Dle vyjádření pana Starého byl některý druh ryb nasazen do koupaliště záměrně
a další ryby povolil.
Přes ATC vede vlastivědná stezka Rybniční soustava Heřmanoněstecka, která
mapuje vývoj rybnikářství v krajině a která je na oficiálním turistickém portálu
Pardubického kraje vedena jako volně přístupná. Bylo kritizováno umístění
informačních cedulí do vstupu ATC, které povolují vstup pouze ubytovaným
osobám.

Použité zkratky:
osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
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MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč - místní část města Heřmanův Městec
předsedkyně - předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč
SDH - Sbor dobrovolných hasičů v Konopáči
ATC - Automotoklub Heřmanův Městec, z. s.
ŘSD – Generální ředitelství silnic a dálnic ČR
RD – rodinný dům
MěÚ Chrudim – Městský úřad Chrudim (obec s rozšířenou působností Chrudim)
Lesy ČR - Lesy České republiky, s.p.
Zapsáno dne 1. 12. 2019
Zapsala: Mgr. Novotná Alena
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