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Město Police nad Metují 

 

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ OV HLAVŇOV V ROCE 2017 
 

konaného dne 01.11. 2017 v 20,00 hod. v restauraci Pod Jasanem 
 

 

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

 

Hosté: p. Hrubý, p. Berka, p. Hrubý, p. Kraus 

Omluveni:  ---  

Program jednání:  

  

1.     krátké informace o dění v obci 

2.     informace o dění na Policku 

3.     žádosti k projednání 

4.     seznámení se stávajícími projekty v obci 

5.     diskuze 

 

USNESENÍ  
 

--- 

 
Informace o dění v obci 

 oprava propustků v horním úseku obce a v úseku směrem k teletníku. Oprava propadlé vozovky ve 

stoupajícím úseku na Hvězdu. Bude řešeno betonovou opěrnou zdí vyrovnanou pískovcovým 

kamenem. 

 přeložení chodníku v dolní části obce, včetně opravy opěrné zdi – bude přesunuto do roku 2018, 

nutné vyřešení majetkový vztahů v dané lokalitě. Součástí opravy bude i oprava opěrné zdi a 

obrubníků v celé délce chodníku. 

 otázka obecní školy – nutná investice do objektu v jednotkách miliónů korun. Diskutováno několik 

možností. Většina je proto, aby obecní škola jakožto dominanta obce – střed dění – byla zachována. 

Bude diskutována možnost získání dotace. 

 navezení štěrku na dolejší parkoviště. 

 Informace o průběhu prací na místním rybníku. Doporučena účast zástupců OVH na kontrolních 

dnech. Pokud nebudou stávající železniční pražce použity pro opravu rybníka, OVH žádá jejich 

uskladnění v obci a použití na opravu/zpevnění obecních cest k objektům v obci. 

 

Nové úkoly: 

1) na dolejší parkoviště je nutné navést větší množství štěrku a plochu vyspádovat směrem 

k potoku. 

2) opakující se problém výmolů na Malé straně. Nutné znovu doplnit štěrk smíchaný spolu 

s asfaltem. 

3) zástupci OVH na nejbližším KD zjistí, jaký je plán umístění laviček kolem rybníka 
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Navrhovaný seznam akcí pro rok 2018: 

- přeložení chodníku a oprava opěrné zdi 

- nová vrata do hasičské zbrojnice 

- oprava prasklého schodiště v kulturním domě 

- pokračování v opravách místní klubovny (odbagrování severní strany, drenáže a izolace) 

- úprava místní školy (drenáže kolem objektu, odvedení spodní vody) 

- oprav části svahu místní komunikace a patníky u Zmatlíkových – opěrná zeď– majetek 

SÚS 

- cesta k rybníku – nutná oprava, nastartovat znovu jednání s VALLELUNA INVEST s.r.o. 

 

Rozpracované dlouhodobé úkoly: 

1) Zhodnotit stav inventáře (projít, příp. vyřadit neevidovaný majetek, opatřit inv. štítky) - projekt 

probíhá. 

2) Pokácet tři uschlé dřeviny (jeřabina) v úseku na Hvězdu. Bude řešeno v příštím roce společně 

s akcí čarodějnice – bude řešeno v Q1/2018. 

3) Pokračovat ve výsadbě třešní na Homoly – tento rok provést prořez, popř. výsadbu. Vytipovány 

dřeviny na prořez – projekt probíhá 

 

 

Jednání OV bylo ukončeno ve 21,15 hodin.     Zapsal:  Martin Vaniš 


