f
V Dolních Raškovicích 4. 1. 2019

Zápis z jednání osadního výboru ,,Raškovicen

Datum konáni: 4. 1, 2019, začátek: 18:00
Místo konání: soukromý klub

.

Přítomni:
Jan Petrus, Michal Bondor, Miloš Stejskal, Pavel Heřman
Omluven:
Petr Pitra

Osadní výbor ,,Raškovice" se sešel ve složeni 4 členů, Petr Pitra se omluvil. Zapisovatelem byl
schválen Jan Petrus.
l) Osadnivýbor požaduje, aby návrhy podané na jednání zastupitelstva obce prostřednictvím
předsedy osadního výboru, byly zapracovány do zápisu z jednání zastupitelstva a aby o těch návrzích,
kde je to relevantní, zastupitelstvo hlasovalo.
2) Po provedeni šetřeni mezi obyvateli Dolních Raškovic je zřejmé, že existuje maximálni podpora
požadavku na ceknočni svicenív obci (nebyl zaznamenán žádný hlas proti) a to zejména v souvislosti
s nedávnými problémy (odcizení motorového vozidla, útoky žháře apod.).
3) Požadavky osadního výboru na okamžité řešení:
'

oprava, resp. výměna kontejneru na papír v Hornich Raškovicích (vinou popelářů má
kontejner utržené viko a prší do něj)

'

uzamknout stavidlo na hrázi nádrže v Dolnich Raškovicích, Opakovaně dochází k manipulaci
se stavidlem, upouštění vody, což není žádoucí, Manipulaci se stavidlem by měl provádět
pouze ten, kdo k tomu má souhlas od obce

"

osadnivýbor požaduje vyjádření, jakým způsobem a kdy má být dobudováno dětské hřiště
v DOlnICh Raškovicích na návsi

"

zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím aktualit na webových stránkách obce.
Aktuality na webu jsou nedostatečné — občané mají obavy zejména v souvislosti se Žhářstvím
(např. ohledně odstranění popelnic, opatřeních, které obec koná atd.)

4) Požadavky pro rok 2019 - bez zásadních zásahů do rozpočtu obce:
'

kultivace travního porostu po rekonstrukci nádrže v Dolních Raškovicích, Na místě je jÍĹovitý
povrch bez vegetace - resp. s náletovou vegetaci. Osadní výbor požaduje minimálně výsev

travního semena, resp. případně dop|něni vrstvy zeminy na povrch trávníku - v jarních
měsících

"

oprava výtluků na místní komunikaci v Hornich Raškovicích - zejména v místě návsi a před .
. - v jarních měsicIch dle počasí, aby oprava mohla být provedena kvalitně

"

jak hodlá obec řešit odstraněni vraku vozidla IFA (nákladní automobil) v prostoru pod
rozhlednou v Horních Raškovicích. Lze např. nabídnout Autovrakovišti Desenský - zajisti
zdarma odtah.

"

jestliže se bude opakovat situace z r. 2018 ohledně trvale suché nádrže v Dolních Raškovicích,
je bezpodmínečně nutné osadit trvale hydrant na vodovodní SÍt' (příprava pro hydrant
existuje v DolnIch Raškovicích u lávky přes potok). NádrŽ slouží primárně jako zdroj požární
vody (podle zákona o požární ochraně a technické normy na zásobováni požární vodou nesmí
být bez vody déle než 36 hodin). Pokud není k dispozici požárnivoda v nádrži, musí obec
zajistit požární vodu jiným způsobem

Požadavky, které trvají a které osadní výbor navrhuje zahrnout do investičních plánů obce nejpozději
na rok 2020:
"

dobudováni systému pouličního osvětleni na komunikaci spojujíci Horní a Dolní Raškovice a
instalace zrcadla u výjezdu z cesty od
v Dolních Raškovicích
.

'

vyčištěni okolí návesní skály v místní části Horní Raškovice a instalace bezpečného a esteticky
vhodného zábradlí proti pádu osob

"

pokračovat v ověřeni proveditelnosti a srovnáni finančních nákladů na realizaci kanalizace a
výstavby čističky odpadních vod v místních částech Horní a Dolní Raškovice a Nákle.

Jednání bylo ukončeno v cca 20:30 hodin.

Jan Petrus, v.r.

Přílohou je návrh textu do informačního zpravodaje ohledně zřízeni osadního výboru. Tento text
bude finalizován po jednání zastupitelstva dne 9. 1. 2019:

Zřízeni osadních výborů
Na základě žádosti občanů a v souladu s ustanovením § 120 a 121 Zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o
obcích) byly zřízen osadnívýbor pro místní Část Nákle a osadnívýbor pro místní části Dolnía Horní
Raškovice. Předsedy osadních výborů byli zvoleni p. sirový za osadní výbor Nákle a p. Petrus za osadní
výbor Dolní a Horní Raškovice.
Pokud kdokoliv z občanů bude mít zájem předložit zastupitelstvu obce a výborům obce návrhy
týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, je možné tak učinit prostřednictvím předsedů osadních
výborů, kteří se účastni na jednáních zastupitelstva obce a za osadní výbory předkládají návrhy,

připomínky a podněty zastupitelstvu a rovněž se vyjadřují z investičním záměrům obce, které se týkaji
dotčených místních částí,
Na tomto místě vás budou předsedové osadních výborů informovat o návrzích na zlepšeni života
v místních Částech obce Svinčany a o návrzích předložených zastupitelstvu a o jejich řešeních
zastupitelstvem.
Osadní výbor pro Dolní a Horní Raškovice se schází pravidelně vždy první pátek v měsíci od 18.00
v soukromém klubu
v Dolních Raškovicích, Kdokoliv z veřejnosti je zvá n k účasti a
k podáni návrhů nebo podnětů, které následně osadnivýbor bude řešit na nejbližším zastupitelstvu
obce. Kromě toho je možné vznášet podněty a připomínky rovněž formou e-mailu
nebo telefonicky
,

