Zápis č. 2/2014 z veřejného jednání Osadního výboru Veselí
Datum a místo:
14. 6. 2014, Chcebuz
Doba jednání:
2 hod
Účastníci:
Lucie Vostatková, Jan Fefrčík, Jan Guzi – členové OV Veselí
Tomáš Ryšánek, Miroslav Andrt – starosta a místostarosta města Štětí
Jiří Srb – předseda OS Chcebuz
9 občanů obce Veselí
Program jednání:
1. Informování občanů o vzniku OV Veselí, představení členů OV
2. Diskuze nad možnostmi řešení jednotlivých záležitostí
a) vybudování dětského hřiště
b) stav stromů u rybníka a situace v blízkém okolí rybníka
c) autobusová zastávka
d) veřejný rozhlas a veřejné osvětlení
e) stav komunikací a cyklostezek
3. Další připomínky občanů
4. Setkávání měst a obcí nesoucích v názvu Veselí – 21. ročník
5. Úkoly
Průběh jednání:
Diskuze nad možnostmi řešení jednotlivých záležitostí
a) vybudování dětského hřiště:
Pro tento účel byl navržen pozemek, který je majetkem obce. Jedná se o travnatou
plochu v blízkosti silnice a rybníka, přičemž by bylo vhodné nízké oplocení (ochrana
před vstupem psů a zabránění vybíhání dětí do silnice). Vzhledem k tomu, že nejde
o sportovní hřiště, není nutná úprava povrchu pozemku, není nutná změna územního
plánu a z rozpočtu města Štětí by bylo možné vyčlenit částku na zakoupení zařízení
a herních prvků v tomto nebo příštím roce. Požadavek na vybudování dětského hřiště
byl zaznamenán také od obyvatel sousední obce Újezd.
b) stav stromů u rybníka a situace v blízkém okolí rybníka
Nebeský rybníček patří mezi evropsky významné lokality zařazené do systému Natura
2000 (z důvodu výskytu čolka velkého). Lokalita je ve správě CHKO, bude nutné vést
jednání ohledně možných zásahů. Předpokládaný termín je červenec, kdy by bylo
vhodné setkání odborných pracovníků přímo na místě, aby mohli společně dojít
k závěru ohledně stromů, které jsou ve špatném stavu z hlediska bezpečnosti. Další
nevhodné zásahy v blízkosti rybníka ze strany obyvatel jsou vyvážení bioodpadu
a odčerpávání vody na závlahy okolních zahrad. Zástupci OV Veselí se pokusí obyvatele
na nelegálnost těchto činností upozornit. Možným řešením by bylo umístění popelnice
na bioodpad v obci. Dále bylo upozorněno na chybějící poklop hlubokého vrtu u rybníka,
který by bylo vhodné umístit co nejdříve zpět.
Skládka na okraji obce (stavební suť se zbytky plastu a kovů) by mohla být zlikvidována
na náklady města, o udržení pořádku by se postaral OV Veselí domluvou občanům.
Strana 1 z 3


Zápis č. 2/2014 z veřejného jednání Osadního výboru Veselí
c) autobusová zastávka:
Nevhodně umístěná autobusová zastávka brání ve výhledu autům vyjíždějícím z ulice.
V budoucnu by bylo vhodné zbudovat nové stanoviště na druhé straně silnice. Pro tento
účel bude nutné získat pozemek, který v současnosti není obecní. Po jeho vykoupení
by mohla být umístěna nová nejlépe dřevěná budka. Současná úřední deska není
vyhovující. Po diskuzi bylo konstatováno, že by bylo vhodné umístit novou úřední desku
na místo ke kontejnerům na tříděný odpad.
d) veřejný rozhlas a veřejné osvětlení:
Občané upozornili na špatnou kvalitu hlášení, občasné výpadky v průběhu hlášení
a vysokou hlučnost rozhlasu. Stejné potíže potvrdil i p. Srb ze Chcebuze. Byla
přislíbena kontrola technického stavu zařízení. Dále bylo zmíněno, že úvodní znělka
hlášení by mohla být méně výrazná a fakt, že hlášení obsahuje nevyžádané informace
(reklama), což někteří občané vnímají negativně. Zmiňované potíže s osvětlením
mohou občané řešit sami. Poruchu lze přímo nahlásit společnosti, která osvětlení
provozuje, udáním čísla, které se nachází na štítku každé lampy.
e) stav komunikací a cyklostezek
Silnice z obce Újezd směrem na Strachaly je v zanedbaném stavu, pro auta nevhodná,
využívána jako cyklostezka. Je obecní, tedy by v budoucnu mohla být obnovena, což by
ovšem zvýšilo její využívání automobily. Pro cyklisty i obyvatele obcí Veselí a Újezd by
zvýšení provozu aut bylo spíše nevýhodné.
OV navrhl přesun nevhodně umístěné dopravní značky „Konec obce“ za místo
s kontejnery na tříděný odpad. Vhodné by bylo situaci řešit vzhledem k budoucímu
umístění dětského hřiště, kolem něhož by auta projížděla pomaleji. Záležitost musí být
projednána s Policií ČR. Občané dále upozornili na úbytek mezí a orbu polí až k silnici.
Další připomínky občanů
Drobné sakrální památky: občané připomenuli možnost obnovy křížku mezi obcemi
Chcebuz a Veselí. Zvonička v obci Veselí, jakožto součást místní kulturní krajiny,
by potřebovala opravit. Pokud by se městu podařilo vykoupit část pozemku, na kterém
se zvonička nachází, došlo by k zařazení do fondu oprav. K tomu by byly prospěšné
historické fotky zvoničky.
Autobusy: byl vznesen požadavek, aby autobusové spoje do Štětí byly upraveny
pro potřeby zaměstnanců pracujících ve třísměnném provozu. Problém nastává, je-li
státní svátek od pondělí do pátku (autobusy jezdí málo).
Setkávání měst a obcí nesoucích v názvu Veselí – 21. Ročník
P. Andrt podrobně informoval o víkendovém programu pro cca 30 zástupců měst a obcí
Veselí a o možnosti naší spoluúčasti. Úvodní setkání a představení proběhne 20.6.
v obci Chcebuz. Občané Veselí pro tuto příležitost připraví sladké pohoštění. Návštěvníci
poté projdou obec Veselí. Potřebné organizační záležitosti byly projednány.
Úkoly plynoucí z jednání
1. Příprava spolkové místnosti Chcebuz pro uvítání občanů Veselí, dobrovolná příprava
sladkého pohoštění
2. Nahlášení počtu osob, které by se případně účastnili sobotního rautu pro „veselské“
Z: Vostatková, T: 19. 6. 2014
3. Posbírání účtenek od občanů, kteří pohoštění připraví a následné vyřešení finančního
vyrovnání
Z: Vostatková, T: neurčen
Zapsala: Lucie Vostatková, 17. 6. 2014
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