Zápis z jednání Osadního výboru v Josefově
č.2/2013
dne 19.2.2013, Pension Wunsch, A.Heidricha 23,Josefov
Přítomni: Doc Černý Stanislav Csc, Ďurinová Petra, ing Jelínková Jiřina, Kalhous Petr Bc, Král
Jaroslav, Libich Milan, Panenka Jiří, Reich Dominik, Veselá Eva
Omluveni: Aleš Hubáček, Zdeněk Jansa, Resl Čeněk
Neomluveni: Jirouš Vladimír, Kulhavý Karel, Šupik Jiří, Vašata Miroslav
Host: ing Zdeněk Diviš
Program: 1. Problematika ulice Rasošská
2. Prodej parcel 330, 348 k.ú. Josefov
3. Věznice v čtvercových kasárnách
Na dotaz obyvatel ulice Rasošská, členové OV Josefov vznášejí dotaz na zastupitele města, v
jaké fázi se nachází plánovaná rekonstrukce této ulice. Již v roce 2008 byla MěÚ v Jaroměři
doručena žádost o rekonstrukci viz příloha. Odesílatel této žádosti ing Diviš však neobdržel žádnou
odpověď. Jedná se o silnici souběžnou s ulicí Rudé armády, kde se plánuje v letošním roce oprava
chodníku. Ukončení této ulice navazuje na ulici Rasošskou, navrhujeme proto, aby oprava této
problematické ulice navázala na nově budovaný chodník v ulici Rudé armády.
OV jednohlasně souhlasí s prodejem pozemku na parcele č. 330 v k.ú. Josefov stávajícímu
uživateli. Naopak nesouhlasí s prodejem pozemku 348 přiléhajícímu k parcelám č.333/1 a 333/2
především z důvodu havarijního stavu pevnostních chodeb, které se nacházejí bezprostředně pod
těmito pozemky a pozemek 348 je zároveň hranicí s pozemkem 755 lipové aleje (promenáda,
veřejný prostor). OV požaduje stanovení ochranného pásma v této lokalitě.
Členové OV byli předsedou panem Libichem informováni o plánované rekonstrukci čtvercových
kasáren a přebudování na věznici. Toto bude projednáváno na zasedání zastupitelstva města
Jaroměře, které se koná 7.3.2013 v 15.30 hod v budově PDA (Lidická 6).
Termín další schůze je 19.3.2013 v 19.00 hod v Pensionu Wunsch v Josefově.
Zapsáno v Josefově 23.2.2013
Vypracovala: Petra Ďurinová
Příloha: Kopie žádosti obyvatel ulice Rasošská + podpisová listina
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zápis č.2/2013 z jednání OV v Josefově, konaného 19.2.2013.
ZM ukládá mgr. Hrubé zařadit etapu č.1 rekonstrukce ulice Rasošská na návrh do rozpočtu nejdéle
v roce 2014 s tím, že etapy č.2 a 3 budou vzápětí navazovat.
Nahrazeno novým usnesením ZM číslo: 0090-03-2013-TAJ-ZM
ZM ukládá vedoucí OMM ve spolupráci s vedoucí ODSH připravit veškeré podklady týkající se
rekonstrukce ulice Rasošská.
Zodpovídá: Bc. Jana Hrubá
Termín splnění: 20.04.2013

