Zápis schůze OSADNÍHO VÝBORU V RADOUŇI
Dne 4.8. 2021
Přítomni:

Kratochvíl Josef
Labuť Zdeněk
Gurišová Radka Dis.
Nováková Hana
Novák David
Urbánek Jiří
Jan Valeš

Host:

Frey Vl.

Zapsal:

Jan Valeš

Úvod:

Přivítání J. Kratochvílem




Poděkování za realizaci popelnicového stání před obchodem
Vyjádření nespokojenosti J. Valeše s podporou města a realizací akcí v minulosti.

1) pohádkový les
o se uskuteční 21.8.2021
o komunální služby – posekat trávu
o dřevo na oheň – Mondi jako sponzorský dar
2) plot a vrata u krámu
o pojízdné
o bude se realizovat v 2021
3) mostek na návsi
o v plánu SÚS v 2022 - 23
4) kanál
o vzhledem k personálním změnám bude L. Frey studovat od začátku
5) propadlé kanálové vpusti
6) silnice Radouň -> Štětí a Radouň -> Čakovice
o oprava silnice nebude v 2021?
o vedení města bude řešit s hejtmanem na náměstkem pro dopravu
7) sběrný dvůr
o 3-4 mil. CZK
o dotace?
o dotace není možno podle stávajících pravidel získat
 min. 5km od jiného dvora
 min. 10.000 obyvatel
8) chodník směr Chcebuz

o

bude se realizovat 2021

9) chodník směr Křešov
o bude se realizovat?
10) Alej za hřištěm
o dle informace J. Urbánka je většina stromů suchých
o nikdo se po výsadbě o stromy nestaral
o lavičky do aleje – je instalována jen jedna
o zabezpečit proti vjezdu (hlavně u kabin)
11) informativní radary
o škrtnuty v rozpočtu
o V. Frey za radary bojuje
12) židovský hřbitov
o údržba?
o klíče v informačním středisku
o židovská obec nekomunikuje
13) údržba zeleně
o obecní výbor navrhuje zaměstnat někoho na plný úvazek na údržbu obce
o měl by to být někdo místní
o bylo by to možné?
14) mechanizace
o traktůrky nejsou pojízdné
o je potřeba zajistit opravu
o kdo??
15) V kabinách na hřišti teče voda
16) příští schůze osadního výboru
o 26.8.2021
17) veřejná schůze
o navrhujeme schůzi v následujících termínech:
o 7.9. – 9.9.
o 14.9. – 16.9.
Z minulého zápisu neřešené body:
18) silnice I/9
o vše souvisí s elektrárnou a s obchvatem Liběchova
o město se proti výstavbě ohradilo a s projektem nesouhlasí
19) kanalizace
20) hřiště – karma
21) parkování na chodníku – směr Čakovice
Závěr: Diskuse

Kdo přečte zápis – napište prosím na jan.vales@email.cz – ať se s tím nepíšeme zbytečně!!

