Zápis č. 1/2015 z jednání Osadního výboru Újezd - Veselí
Datum a místo:
5. 7. 2015, Veselí
Doba jednání:
2 hod
Účastníci:
Lucie Vostatková, Jan Fefrčík, Jan Tyle, Radek Dunda, Václav Guzy – členové OV
Program jednání:
1. Informace pro nové členy OV, informace o schůzce se zástupci z Odboru stavebního,
životního prostředí a dopravy (OSŽPD) a informace ze zasedání zastupitelstva města
2. Diskuze
a) dětské hřiště Veselí a jeho údržba
b) nová silnice mezi obcemi a údržba kolem silnic
c) Újezd – co je třeba v obci řešit
d) autobusová zastávka Veselí
3. Stanovení termínu veřejného jednání OV, program jednání
4. Úkoly
Průběh jednání:
1.

L. Vostatková informovala o dosavadním fungování a činnosti OV a o aktuální situaci
v obci: proběhlo vybudování dětského hřiště ve Veselí, kde bude doplněn živý plot
a lavičky; na vrt u rybníka byl dodán poklop; stromy u rybníka budou v budoucnu
nahrazeny (stručná informace o průběhu schůzky u Nebeského rybníčku se zástupci města
Štětí a pracovníky CHKO Kokořínsko); jednání s majitelem zvoničky ve Veselí o jejím
případném odkoupení městem Štětí je zatím bez výsledku.
J. Tyle sdělil, že předal informaci o zájmu umístit knižní budky v obcích Veselí i Újezd panu
Kulhánkovi.
L. Vostatková informovala o průběhu schůzky se zástupci města z OSŽPD:
Účastníci: F. Zwettler, J. Roubíček – město Štětí, L. Vostatková – OV
Termín schůzky 23. 6. 2015
Zástupci města informovali o budoucím umístění nových autobusových zastávek. V obci
Újezd bude zastávka umístěna na místě stávající nevyhovující budky (která nechrání před
deštěm). Ve Veselí je zastávka na místě pro výstup, tedy na druhé straně silnice. Zastávka
chátrá, není využívána kvůli nevhodnému umístění a brání ve výhledu řidičům vyjíždějícím
z ulice. Tuto starou by bylo vhodné odstranit a novou dřevěnou zastávku umístit na místo,
kde lidé nastupují do autobusu (v současnosti je zde jen lavička). Problém je, že pozemek
není obecní. Vlastníky pozemku jsou osoby, které L. Vostatková nezná, tedy není
k dispozici kontakt na ně, pozemky jsou zemědělsky využívány. Bylo by dobré, aby
umístění nové zastávky majitelé pozemku odsouhlasili, ač by se jednalo o náhradu lavičky
za malou dřevěnou budku, která by nijak nebránila v obdělávání pole jako doposud.
J. Roubíček dále nafotil umístění dopravní značky označující konec obce. Tuto značku by
bylo vhodné přesunout za dětské hřiště.
J. Fefrčík a R. Dunda informovali o průběhu jednání zastupitelstva města, především
o řešeném parkovišti v Hněvicích a možné přístavbě školní družiny ZŠ Školní.
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2. a) Na dětském hřišti byla provedena pouze jediná seč, údržba není dostatečná, tráva je
opět vysoká. Bylo navrženo, že by o trávník na hřišti mohl pečovat někdo místní, pokud
by to bylo možné. Seč by prováděl, pokud by mu bylo uhrazeno palivo. Dále se
diskutovalo o tom, že hřiště je určeno jen pro nejmenší. Pro starší děti zde není nic.
Navrhujeme rozšíření např. o basketbalový koš nebo úpravu povrchu pozemku pro
menší fotbalové hřiště. V souvislosti s navrhovaným posunem značky Konec obce, bylo
zmíněno, že by v blízkosti hřiště mohla být umístěna dopravní značka Pozor Děti nebo
umístěn retardér. Hřiště je v těsné blízkosti silnice, živý plot situaci zlepší.
b) Nová silnice mezi obcemi Veselí – Újezd je úzká a má velmi vysoký kraj (podobně
nová silnice vedoucí do obce Chcebuz). V. Guzy zmínil, že by bylo dobré kraj silnice
zasypat např. recyklátem. Dále se debatovalo o nedostatečné seči trávy podél silnic.
Vysoká tráva brání řidičům v rozhledu na křižovatkách a je nebezpečná pro chodce,
kteří nejsou dobře viditelní.
c) Zastávka v obci Újezd bude nahrazena. V rámci péče o vzhled obce by bylo hezké
v její blízkosti vysadit nějaké stromy.
Dále by bylo v budoucnu možné upravit jezírko v obci (inspirací může být úprava
nádrže-jezírka v obci Předonín).
Místo, kde jsou umístěny popelnice na tříděný odpad, není nijak ohraničené, popelnice
občas z tohoto místa „odjedou“. Bylo by vhodné vybudovat pod popelnice rovný
podklad, aby stály na místě.
V blízkosti obce se nachází stará studna chráněná zděným přístřeškem. R. Dunda
nechal provést analýzu této vody. Z výsledků je patrné, že se jedná o kvalitní pitnou
vodu, která nevyhovuje požadovaným normám jen kvůli vyššímu obsahu organických
nečistot. Tomuto znečištění (např. spadem listů) by mohlo zabránit umístění chybějících
dveří na přístřešek u studny.
Mezi obcemi Veselí a Újezd byly dříve podél silnice vysázeny ovocné stromy, které
v zimě významně chránily silnici před závějemi.
d) Z jednání o autobusové zastávce ve Veselí se zástupci města Štětí vyplynulo, že
pokud se nepodaří kontaktovat majitele pozemku (nebo získat jejich souhlas), nebude
nová zastávka zatím umístěna. Po diskuzi členů OV bylo navrženo, že novou zastávku
v takovém případě požadujeme na místo té staré.
Úkoly plynoucí z jednání
1. Další jednání s J. Roubíčkem o značce Pozor děti, o zastávce ve Veselí – v případě, že
by nová zastávka nemohla být na straně pro nástup do autobusu, prosíme o náhradu
staré zastávky na straně pro výstup
Z: Vostatková, T: neurčen
2. Zjištění informací o dalším postupu v záležitosti nebezpečných stromů, o živém plotu a
lavičkách na dětském hřišti
Z: Vostatková, T: neurčen
3. Zjištění, kdo má na starosti údržbu hřiště, zda by mohla být vykonávána někým z obce
dle potřeby. Zjistit, kdo zajišťuje seč podél silnic a úpravu krajů vozovky
Z: Vostatková, T: neurčen
4. Zajištění plakátu s termínem veřejného jednání OV

Z: Fefrčík, T: 30. 7. 2015

Zapsala: Lucie Vostatková, 10. 7. 2015
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