Zápis č. 1/2014 z jednání osadního výboru ve Veselí
Datum a místo:
25. 5. 2014, Veselí
Doba jednání:
2 hod 30 min
Účastníci:
Lucie Vostatková, Jan Fefrčík, Jan Guzi – členové OV Veselí
Štěpán Vostatek, Anna Fefrčíková
Program jednání:
1. Informace z jednání se starostou a místostarostou
2. Termín a program první veřejné schůze OV Veselí
3. Aktuální situace ve Veselí, diskuze ohledně revitalizace, úprav a možných změn:
-

vybudování dětského hřiště

-

stav stromů u rybníka

-

další

4. Úkoly
Průběh jednání:
1. Informace z jednání se starostou a místostarostou ze dne 12. 5. 2014


Setkávání spřátelených Veselí se letos bude konat ve Štětí – hosté budou pozváni
na FEDO, zorganizuje se pro ně exkurze (papírna ?), možné setkání členů OV v rámci
programu - souhlasíme s možnou prohlídkou obce za účasti některého z členů, diskuze
o možnostech programu pro hosty (Račice, dračí lodě)
Sportovní událost pro spřátelené obce- možnost vypravení autobusu ze Štětí do Veselí
nad Lužnicí v případě zájmu a sestavení sportovního týmu – o záležitosti budeme
informovat občany na veřejné schůzi a vylepením plakátu



Pan místostarosta informoval o mailové žádosti paní Chládkové o vybudování dětského
hřiště – nutno najít vhodný pozemek; v budoucnu se bude řešit nevhodně umístěná
autobusová zastávka; město navrhuje revitalizaci kapličky, která je ovšem
na soukromém pozemku; dále se nabízí revitalizace rybníka



Pan starosta upřesnil situaci ohledně komunikací v obci – špatný stav silnice z Veselí
na Újezd je záležitostí krajské správy (nutná generální oprava a situaci nelze ovlivnit),
město Štětí spravuje pouze vnitřní komunikace; informace o odkanalizování sousedních
obcí – z ekonomických důvodů nebude realizováno ve Veselí, v budoucnosti bude
řešeno nastavení systému mobilního svozu odpadních vod pro naši obec (a Újezd)



Cyklostezka mezi obcemi Veselí a Brocno není obecní (majitelem je státní podnik
Střížovice, který je v likvidaci), její správa proto neprobíhá a cesta zarůstá



Ohledně stromů kolem rybníka bude zahájeno jednání s AOPK (bez povolení není možný
jakýkoli zásah)
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2. Termín a program první veřejné schůze OV Veselí


Termín byl předběžně stanoven na 14. 6. 2014, 10 hodin (nutno zajistit prostor
pro jednání a informovat spoluobčany - viz úkoly)



Program: informování občanů o vzniku OV a záležitostech, které by bylo možné
v budoucnu řešit (viz bod 3)

3. Aktuální situace ve Veselí, diskuze ohledně revitalizace, úprav a možných změn


vybudování dětského hřiště: diskuze nad vhodným pozemkem pro tento záměr,
prohlídka vytipovaného místa, které je majetkem města Štětí, vzhledem k pozici
navrhovaného místa (vedle silnice a v blízkosti rybníka) by bylo nutné oplocení, blízké
stromy se nejeví nebezpečně



stav stromů u rybníka: prohlídka stromů a odborné posouzení jejich stavu panem
Vostatkem (arborista) – jedná se o topoly a vrby, které mají velice křehké dřevo a patří
mezi krátkověké dřeviny, dle Ing. Jiřího Mottla, CSc. (expert na topoly v ČR) od ca
40tého roku života dochází k odlamování kosterních větví, čímž se strom stává
nebezpečným. Stromy ve Veselí mají v korunách velké suché větve a mnoho provozně
nebezpečných tlakových větvení (nacházejí se např. i nad silnicí), na vrbách je patrný
hojný výskyt plodnic dřevokazných hub



další:
- možnosti řešení problematických záležitostí v obci – skládka na okraji obce (stavební
suť se zbytky plastu a kovů), znečišťování okolí rybníka odpadem ze zahrad (větve,
listí), čerpání vody z rybníka a vypouštění odpadních vod do blízkosti rybníka, volné
pobíhání psů
- vrt u rybníka není zakrytý poklopem, čímže je nebezpečný pro děti
- netypické umístění dopravní značky „Konec obce“
- údržba zeleně – sekání podél silnic mezi Chcebuzí až Újezdem probíhá ca 1-2x za
sezónu, což není dostačující, vysoká tráva působí značnou nepřehlednost
- nezpevněná cesta kolem rybníka (podél níž vede veřejné osvětlení) by mohla být
zpevněna štěrkem, nyní je často bahnitá

4. Úkoly plynoucí z jednání
1. Oslovení pana Valenty (OS Chcebuz) a domluva termínu veřejné schůze v klubovně na
Chcebuzi, následné pozvání zástupců města Štětí a zajištění sdělení v rozhlase panem
Janečkem
Z: Vostatková, T: 30. 5. 2014
2. Zajištění a umístění plakátů o konání veřejné schůze OV Veselí a o možnosti sestavení
sportovního týmu, který je možno vyslat do Veselí nad Lužnicí
Z: Fefrčík, T: 2. 6. 2014
3. Kontakt na majitele pozemku s kapličkou a jeho první oslovení
Z: Vostatková, T: neurčen

Zapsala: Lucie Vostatková, 30. 5. 2014
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