Zápis z jednání Osadního výboru v Josefově
č. 7/2013
dne 20.9.2013, Pension Wunsch, A. Heidricha 23, Josefov
Přítomni: Doc Černý Stanislav Csc, Ďurinová Petra, Jirouš Vladimír, ing Jelínková Jiřina,
Kalhous Petr Bc, Král Jaroslav, Kulhavý Karel, Libich Milan, Reich Dominik, Resl Čeněk, Štádler
Tomáš, Veselá Eva
Omluveni: Hudíková Helena, Jansa Zdeněk
Neomluveni: Hubáček Aleš, Vašata Miroslav
Program: 1. Lokalita „Šobrák“
2. Oprava bodu č. 2 v Zápisu č.6/2013 ze dne 15.5. 2013
3. Údržba zeleně
4. Problematika domu čp. 311 ulice Tyršova
5. Cyklostezka
6. Prevence kriminality
1. Předseda OV seznámil členy s průběhem opravy chodníku a tarasní zdi v lokalitě
„Šobrák“,
OV tímto urguje, aby veškeré opravy byly ukončeny nejpozději do konce listopadu 2013.OV žádá o
instalaci dopravního značení Z 03 v této lokalitě dle návrhu, který vzešel z jednání s odborem
dopravy.
2. OV žádá o opravu tiskové chyby v Zápisu č.6/2013 bod 2 ze dne 15.5.2013 takto:
Odhlasován bod (c) chybně zapsáno (b)
3. Členové OV si vyslechli informaci ing. Jiřiny Jelínkové o schůzce s vedením TSM
Jaroměř, konané ohledně údržby zeleně v Josefově.
4. OV žádá odbory Městského úřadu v Jaroměři o prověření a následnou nápravu situace v
lokalitě parcely 297/8 (Tyršova ulice č.p. 311- bývalý objekt zemědělského družstva Josefov, nyní
majetek soukromé osoby). V tomto domě a jeho okolí dochází k narušování občanského soužití,
porušování veškerých hygienických pravidel, je ohrožována výchova dětí zde žijících. Z důvodu
možného výskytu nebezpečných chorob, které by mohly ohrozit i zdraví a život občanů a jejich
potomků, urgentně žádáme o toto prošetření.
5. Na základě upozornění občanů žádáme o prověření značení na cyklostezce v prostorách
Zahrádkářské kolonie Brdce, kde dochází k častým kolizím zde projíždějících cyklistů, kteří snadno
přehlédnou zátarasu a následně dochází ke zraněním.
6. Předseda OV seznámil členy s novinkami v oblasti prevence kriminality v našem městě.
OV vítá vznik funkcí asistentů prevence kriminality a tímto žádá o schůzku s těmito pracovníky.
Zároveň žádáme jejich nadřízeného o možnost účasti jednoho z členů preventistů, aby se mohl v
budoucnu účastnit jednání OV Josefov. A mohla být nastavena aktivní spolupráce OV s těmito
asistenty.
Termín další schůze OV je 16.10.2013 v 18.00, pension Wunsch v Josefově.
Zapsáno v Josefově 21.9.2013
Vypracovala:Petra Ďurinová

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zápis č. 7/2013 z jednání OV v Josefově, konaného 20.9.2013

