Zápis z jednání Osadního výboru v Josefově
č. 4/2013
dne 17.4.2013, Pension Wunsch, A Heidricha 23, Josefov
Přítomni: Doc Černý Stanislav Csc,Ďurinová Petra, Jansa Zdeněk, Jirouš Vladimír, ing
Jelínková Jiřina, Král Jaroslav, Kulhavý Karel, Libich Milan, Resl Čeněk, Veselá Eva
Omluveni: Kalhous Petr, Reich Dominik, Hubáček Aleš
Neomluveni: Vašata Miroslav
Program1.Změna v členství OV
2.Problematika pozemku 348 k.ú. Josefov( část promenády)
3.Problematika části pozemku 347/1 k.ú. Josefov(část promenády)
4.Pořádek ve městě
5.Oprava přítomnosti členů jednání OV ze dne 19.3.2013
Členové OV berou na vědomí, že ZM odhlasovalo ukončení členství v OV na vlastní žádost
p. Jiřího Šupíka a p. Jiřího Panenky. Zároveň MZ zvolilo nového člena Tomáše Štádlera.
OV nesouhlasí s jakýmkoliv využíváním pozemku č. 348 k.ú. Josefov. Vzhledem k tomu, že
v celé délce těsně přiléhá k promenádě, považujeme jej za nedílnou součást veřejného prostranství,
proto nesouhlasíme s jeho dalším parcelováním, prodejem nebo pronájmem, stejně tak jako je
zmíněno v zápise č. 12/2012. Vzhledem k tomu, že se na pozemku č. 348 k.ú. Josefov nacházejí
stavby a zařízení, která nejsou uvedena v katastru, navrhujeme toto ošetřit, tj. vypovědět případné
nájemní smlouvy, odstranit černé stavby, zlikvidovat stávající černou skládku hyzdící tyto prostory,
zabezpečit místo proti vjezdu vozidel (tomu dochází v současné době i přesto, že je zde zákaz
vjezdu čímž dochází k poškozování stezky promenády) a pozemky uvést do původního stavu
veřejného prostranství (promenády).
OV nesouhlasí s prodejem ani s pronájmem části pozemku 347/1 k.ú. Josefov ze stejného
důvodu jako je uvedeno v předchozím bodě týkajícím se pozemku 348 k. ú. Josefov
Ing Jelínková seznámila členy OV s probíhající spoluprací s Technickými službami Jaroměř,
je nutné hlásit veškeré nedostatky, co se týče chodníků atd. Nejhorší situace je v této době na
náměstí B. Němcové a na náměstí Svobody. Nachází se zde odpadky, které hyzdí tato velmi
frekventovaná místa. Zároveň navrhujeme, aby v této lokalitě byly posíleny hlídky Městské policie
s ohledem na místní komunitu vytvářející nekulturní prostředí a ničící porost. OV v brzké době
plánuje brigádu v těchto prostorech.
Opravujeme přítomnost členství na minulém jednání dne 19.3.2013, bylo zde uvedeno, že je
pan Resl neomluven,byl však přítomen a zapisovatelka se tímto omlouvá za uvedenou chybu.
Termín další schůze OV Josefov je 15.5.2013v 19:00 pension Wunsch v Josefově
Zapsáno v Josefově 20.4.2013
Vypracovala: Petra Ďurinová
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zápis č. 4/2013 z jednání OV v Josefově, konaného 17.4.2013

