Záznam
ze zasedání OV Chotěnice-Radlín konaného dne 7.5.2019 v Chotěnicích se začátkem v 17 hodin
Účast: L.Aišmanová, V.Tomiška, J. Badalec, L. Semerád, S.Poskočil, P.Handlíř, M. Kocek
Hosté: J.Kozel, L.Tomišková, L.Kábelová, M.Příhodová, J.Ježek
Program:

Obecní záležitosti

V předstihu schůze došlo k položení věnce u pomníku padlých zástupci MěÚ J. Kozlem a JUDr
T. Plavcem. Čestnou stráž vytvořili krojovaní místní hasiči a skauti z Heřmanova Městce a aktu
přihlíželo do 10 místních obyvatel.
Schůzi zahájil V. Tomiška informací z dnešní prohlídky obou obcí, kterou vykonal společně se
starostou J. Kozlem. Následně předal slovo panu starostovi. Ten kvitoval s povděkem výbornou
spolupráci MěÚ s OV a konstatoval, že rozpočet města počítá s financemi pro Chotěnice a
Radlín i pro rok 2019. Dále jmenovitě připomenul stav obecních následujících staveb.
Nástavba hasičárny –již byla instalována ovládaná vrata. Vlastní nadstavba je v návrhu
připravena, problém však je v malé vzdálenosti od vedení vysokého napětí. Posunutí vedení má
několik řešení, zatím chybí shoda s vlastníky pozemku, kteří požadují umístit vedení pod zem,
sami budou podávat žádost.
Zastávka a památník – původní termín dokončení byl 4., příp.5. měsíc roku 2019. Problém je
s dodavatelem dřevěné konstrukce zastávky. Starosta sám věří, že do 28.10. je dostavba reálná.
Připravena je zároveň výsadba stromů. Ve skruži v dlažbě zastávky bude zasazena sekura –
třešeň ptačí.
Chodník při hlavní silnici u lesa přechází do majetku města, do června 2019 bude dokončen
projekt, do září by mohlo být vydáno stavební povolení a s realizací se počítá v průběhu příštího
roku. Dojde i k protažení zatrubnění a chodníku až k odbočce ke 3 jižním domům.
J. Badalec vznesl dotaz k již mnohokrát požadovanému přechodu u hostince. K tomu J. Kozel
konstatoval, že jeho výstavba je nereálná, problémy by pravděpodobně byly i s vybudováním
tzv. místa pro přecházení. V této souvislosti konstatoval starosta, že se v poslední době zejména
soustřeďuje na prosazení kruhové křižovatky v N.Dvoru. Na tu již stavení povolení bylo
vydáno, ŘSD provádí výběr zhotovitele. Za městem půjdou náklady VO, zejména budoucího
provozu. Stavba by měla vzniknout ještě letos.
Dalším problematickým bodem je hřiště u hospody. Nájem stoupl z dosavadních 8 tisíc na 25
tisíc korun. Na směnu pozemků dosud vlastník nepřistoupil. Jako alternativy se nabízí vybudovat
plně funkční hřiště na některém z obecních pozemků, jako např. v zatáčce při silnici proti
Macháčkovým, případně v třešňovce. K tomu namítl J. Badalec na nebezpečnou neoficiální
motodráhu v třešňovce. P. Handlíř vznesl požadavek na vyzvání městského architekta k návrhu
řešení zasazení hřiště do prostoru třešňovky.
K nápadu výstavby srubu v Radlínu na návsi očekává J. Kozel jasné stanovisko obce. Rovněž
tak se musí místní rozhodnout k zasazení živého vánočního stromu. M. Kocek žádá vyzvat ČEZ
k prohlídce el. vedení v Radlínu, které je místy problematické.
M. Příhodová upozornila na nebezpečí dalšího růstu jalovce v návsi do blízkosti el. vedení a dále
vyzvala starostu k jednání o žalostném stavu silnice od Morašic.
V. Tomiška navrhuje průzkum porostů v třešňovce a posouzení s komisí pro živ. prostředí jejich
stav a pokácení náletů. Dále upozorňuje, že MěÚ by se měl zajímat o obecní studnu na
zaploceném pozemku č.p. 578.
Zaznamenal: Ing. Stanislav Poskočil

