
 

Město Police nad Metují 

 

ZÁPIS ZE 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OV HLAVŇOV 

V ROCE 2020 
 

konaného v restauraci U Doležalů dne 9.7.2020 
 

 

Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, Martin Vaniš, Jan Špulák, Bohumír Toman, Michal 

Vacek 

 

Nepřítomni:  --- 

Program jednání: 

1) krátké informace o dění v obci 

2) seznámení se stávajícími projekty v obci 

3) žádosti k projednání 

4) diskuze  
 

Informace o dění v obci: 
 

 opravy výtluků na místní komunikaci 

 situace související s COVID 19 

 společenské akce 

 rekonstrukce bytu v místní škole 

 údržba třešňového sadu – Homole 

 místní rozhlas 

 a jiné 

 

Seznámení se stávajícími projekty v obci 
 

 oprava obecní stodoly 

 oprava tělocvičny (fasáda a zateplení stropu) 

 

USNESENÍ  
 

01/03/2020 

Žádost pana O.J. o pronájem obecní cesty. 

OV nedoporučuje pronájem obecní cesty k O. J. 

 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato 

 

Komentář k projednávanému bodu: 

 Jedná se o obecní cestu vedoucí k O.J., který se o obecní cestu stará a cesta je často 

blokována auty a je rozježděna. Pokud je obecní cesta poškozena, je v prvé řadě povinnost toho, 

kdo ji poškodil dát do původního stavu. Nelze toto řešit smlouvou o pronájmu. 

OV (Toman) bude písemně kontaktovat majitele chalupy paní J.Š. v této věci. 



 

02/03/2020 

Žádost V.K. o zpevnění obecní cesty k nemovitosti č.p. 75 

OV doporučuje zpevnění cesty. 

 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Přijato 

Komentář k projednávanému bodu: 

Jedná se o úsek ca 30 m dlouhý se stáním pro osobní automobil, s tím že V.K. si případnou zimní 

údržbu k nemovitosti zajistí svépomocí. Je zde problém povrchové vody stékající ze strání na tuto 

cestu, tudíž bude nutné umístění žlabovky. 

 

03/03/2020 

Návrh na hlášení do místního rozhlasu o dodržování nedělního klidu: 

Hlasování Pro: 2 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0 Usnesení: Nepřijato 

 

Diskuze: 

 místní rozhlas – stížnost na špatnou slyšitelnost v důsledku ozvěn. V některých částech obce 

je rozhlas slyšitelný, v některých nikoliv. Nutné přenastavení. 

Návrh na pevné hodiny hlášení: středa a sobota v 10 hodin, 2x opakování. 

Úvodní znělka v rozhlasu za účelem rozlišit hlášení v Polici a Hlavňově (Hlavňovská 

hymna, aj.) 

 zrcadlo pod zvoničkou – nesplňuje bezpečnostní předpisy dostatečného výhledu na místní 

komunikaci v důsledku bránících větví. Nutné prořezat dřevinu nebo zrcadlo situovat do 

jiného místa.  

 autobusová zastávka Hlavňov, u mostu – nutná její rekonstrukce či kompletně zastávka 

nová. Klesání jižní strany zastávky do přiléhajícího potoka v důsledku ukončení truby. 

V nejbližších dnech vyjádření statika.  

 opětovný prořez a) smrků v zatáčce na Hvězdu. OV (Vaniš + Rotter) osloví p. Ť. 

b) dřevin v zatáčce u Zmátlíka, mezi Dubišarovými a Zmátlíkem 

c) túje na pozemku SÚS 

 posečení prostoru s par. č. 831 u cedule odbočky na Hvězdu. V současné době již 

provedeno. 

 pravidelné sečení cesty na Hvězdu (Pužďár) na par. č. 782, 460/2 ve vlastnictví města Police 

nad Metují. 

 lávka ve Drahách (cesta na Ostaš) – návrh na její opravu. 

 znovu otevřena otázka patníků v dolejší části obce (u Zmatlíků) na pozemku SÚS. 

V důsledku podemílajícího potoku hrozí sesuv komunikace. Požadavek na opravu, podobně 

jak tomu bylo s opěrnou zdí u Rotterů. 

 připomínka občanům co lze dávat do kontejnerů na biodpad. Při posledním svozu byly do 

kontejneru vhozeny velké pařezy, se kterými v kompostárně posléze měli problém. Do 

kontejneru se nesmí vhazovat ani stavební řezivo ani pařezy. 

 seznámení občanů s možností přistavení kontejnerů na biodpad mimo pravidelné svozové 

termíny (jaro, podzim) – pro více informací lze kontaktovat OV. 

 otevřena otázka omezení rychlosti na malé straně – souvisí s typem komunikace – OV 

(Vaniš) obnoví znovu jednání. 

 parkování „vraků“ na obecních pozemcích – problém vozidel s prošlou technickou 

kontrolou. Nutnost odstranění těchto vozidel po ½ roce od skončení technické způsobilosti. 

OV bude situaci sledovat a dávat podnět MěÚ. 

 

Zapsal: Martin Vaniš        3.8.2020 


