Zápis č. 2/2015 z jednání Osadního výboru Újezd - Veselí
Datum a místo:
9. 8. 2015, Újezd, veřejné jednání
Doba jednání:
1,5 hod
Účastníci:
Lucie Vostatková, Jan Fefrčík, Jan Tyle, Radek Dunda, Václav Guzy – členové OV
22 obyvatel obcí
Program jednání:
1. Informace pro občany o nově vzniklém OV a činnosti zaniklého OV Veselí
2. Informace o schůzce u Nebeského rybníčku se zástupci města Štětí a pracovníky CHKO
Kokořínsko
3. Informace o schůzkách se zástupci z Odboru stavebního, životního prostředí a dopravy
(OSŽPD)
4. Další
a) dětské hřiště Veselí - údržba, lavičky, živý plot
b) nová silnice mezi obcemi a údržba kolem silnic
5. Obec Újezd – podněty k řešení
6. Diskuze a připomínky občanů
7. Úkoly
Průběh jednání:
1.

L. Vostatková informovala o členech a činnosti nově zřízeného OV. Proběhlo několik
schůzek se zástupci města Štětí, se kterými byla řešena řada záležitostí. Některé
požadavky OV Veselí byly již splněny (dětské hřiště, poklop na vrtu), jiné jsou v řešení
(autobusové zastávky). Jednání s majitelem zvoničky ve Veselí o jejím případném
odkoupení městem Štětí je zatím bez výsledku. V obcích Veselí i Újezd budou umístěny
knižní budky.

2.

L. Vostatková stručně shrnula závěry schůzky konané v roce 2014, jejímž cílem bylo
poukázat na špatný stav některých stromů u rybníčku ve Veselí a najít řešení přijatelné
pro občany Veselí i odborníky z CHKO. Stromy jsou z hlediska provozní bezpečnosti
ve špatném stavu, bylo by vhodné nahradit je duby. Podrobnější informace viz zápis
č. 1/2015 z jednání OV Veselí.
V této záležitosti nebyly dosud provedeny žádné kroky. Zahradnice P. Plicková pouze
informovala o předčasném odchodu J. Hrovatitschové (účastnice schůzky) na mateřskou
dovolenou. Její zástupce bude s celou záležitostí obeznámen. Další informace poskytne
opět P. Plicková-zahradnice města. L. Vostatková má případně pro další jednání jako
podklad připravené fotky, které dokumentují odlomení větve stromu při silném větru.
Š. Vostatek připomenul, že by byla škoda stromy kompletně vykácet, neboť ne všechny
jsou provozně nebezpečné. U některých stromů by možná stačil prořez. Promluvil
o možnosti vytvoření jakéhosi Návrhu péče odborníkem (např. evropským certifikovaným
arboristou), tento plán péče by pak měl být při realizaci dodržován a mohlo by dojít
k postupné náhradě nebezpečných stromů a zachování stromů neohrožujících provozní
bezpečnost. Tento návrh se občanům líbil a bude předán zástupcům města.
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3.

L. Vostatková informovala o budoucím umístění nových autobusových zastávek
v obcích. Podrobnější informace o průběhu schůzky se zástupci města z OSŽPD viz zápis
č. 1/2015 z jednání OV Újezd - Veselí.
Dne 14. 7. 2015 L. Vostatková po 1. jednání OV Újezd – Veselí doplnila požadavek o posun
dopravní značky Konec obce o umístění dopravní značky Pozor děti k dětskému hřišti
Veselí. Při tomto setkání J. Roubíček zmínil, že majitelé pozemku, kde by mohla stát nová
autobusová zastávka ve Veselí, s touto variantou nesouhlasí. Proto byl proveden přesný
výměr a zastávka bude umístěna na obecním pozemku u kraje silnice v blízkosti místa, kde
je nyní jen lavička.

4.
a) Proběhlo vysvětlení, proč bylo zbudováno hřiště jen pro nejmenší děti. Důvodem bylo
dodržení norem, kdy při dopadové výšce herních prvků nad 1 m je třeba řešit dopadovou
plochu a herní prvky není možné umístit jen na trávu. Vybudování dopadových ploch
by bylo finančně náročné.
Na dětském hřišti prozatím chybí lavičky a živý plot. L. Vostatková situaci řešila telefonicky
s P. Plickovou a J. Vránovou. Dle J. Vránové budou dvě lavičky brzy umístěny. Po schválení
žádosti o živý plot na správě CHKO bude výsadba živého plotu ve tvaru písmene L
provedena cca v září. Plot by měl být udržován ve výšce 1-1,5 m a dle P. Plickové by tak
neměl ohrozit rozhledové pole řidičů. P. Plicková také vysvětlila, že letos pracovníci města
seč v přilehlých obcích nestihli včas, proto bylo hřiště tak zarostlé. V budoucnu by to mělo
být lepší, protože hřiště jsou sečena přednostně.
b) Nová silnice mezi obcemi Veselí – Újezd je úzká a má velmi vysoký kraj. Někteří
obyvatelé obce Újezd získali od pracovníků, kteří silnici dělali, informaci, že kraj silnice
bude zasypán recyklátem. Tuto akci by uvítali, protože voda tekoucí po silnici v obci snadno
zateče do sklepů.
5.

Újezd:
V obci není podklad pro popelnice na tříděný odpad a někdy dochází k nežádoucímu
přesunu popelnic po silnici (stojí v mírném svahu a vítr s nimi pohybuje). Občané by uvítali
vybudování podkladu jako např. v obci Veselí.
Cyklostezka č. 0057, která vede obcí a pokračuje dále směrem na Mošnici, není dobře
značena, resp. chybí ukazatel v místě, kdy je v obci nutné odbočit doprava (za domem
č. p. 4) a většina cyklistů zabloudí. Tato cyklostezka není v dobrém stavu, debatovalo se
o její možné obnově, což by ovšem zvýšilo průjezd aut obcemi. Také by stezku
pravděpodobně opětovně poničily traktory. Z toho důvodu by byla vhodná úpravu povrchu
jen v krátkém úseku hned za obcí, který je nyní obtížně sjízdný kvůli velkým kamenům.
V obci se nachází historická památka – zvonička, která chátrá. Obyvatelé udávají,
že zvoničku fotil pracovník památkové péče. Domnívají se, že zvonička je obecní a proto by
uvítali její zařazení do fondu oprav.
Dále občané konstatovali, že v minulosti provedená oprava nádrže v obci zhoršila situaci.
Voda od té doby vůbec neproudí kvůli vysokému přepadu a nádrž je plná zelené stojaté
vody. V budoucnu by bylo hezké nádrž upravit, inspirací může být úprava nádrže-jezírka
v obci Předonín. V souvislosti s tímto se také hovořilo o staré studně za obcí, na jejíž
přístřešek by mohly být dodány dveře, aby byl tento zdroj pitné vody ochráněn před
spadem listů.

6.

Obyvatelé obce Veselí upozornili, že lavičky v místě, kde se čeká na autobus a vedle
staré autobusové zastávky již chátrají. Š. Vostatek se dotazoval, zda jsou využívány a zda
je výměna potřebná. Lavičky využívají turisté k odpočinku a obyvatelé čekající na autobus.
Jejich stav ale ještě není dezolátní.
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Byla vyslovena připomínka k volnému pobíhání psů v obci. Obyvatelům vadí pobíhání nejen
velkých psů, ale i malých. J. Tyle, jehož psi utíkají i na dětské hřiště, vyjádřil, že tomu
může zabránit oplocením svého pozemku, na čemž již pracuje.
A. Fefrčíková vznesla dotaz, zda by nemohl být na Vánoce otevřený kostel v obci Chcebuz
a zda by někdo mohl odsloužit půlnoční mši.
Dále občané debatovali o výhodách příměstských autobusových linek pro důchodce starších
70 let. Autobusové linky, které jezdí do obcí, jsou nevytížené (krom „školních“ spojů)
a pokud by starší občané neplatili jízdné, měli by možnost cestovat častěji.
Bylo zmíněno případné pořádání akcí a žádání o příspěvky na tyto akce od města. Občané
se účastní akce MDŽ pořádané OS Chcebuz, OV by mohl žádat o finanční přispění. Dále by
bylo možné v létě uspořádat dětský den. Tyto možnosti budou ještě dále řešeny.
7. Úkoly plynoucí z jednání
1.

Předání informací a podnětů z jednání zástupcům města Štětí
Z: Vostatková, T: neurčen

2.

Návrh vytvoření plánu péče o stromy ve Veselí

Z: Vostatková, T: neurčen

3.

Zjištění situace ohledně kostela

Z: Fefrčík, T: neurčen

Zapsala: Lucie Vostatková, 19. 8. 2015
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