Zápis z jednání Osadního výboru v Josefově
č.1/2014
dne 8.1.2014,Pension Wunsch,A.Heidricha 23, Josefov
Přítomni: Doc Černý Stanislav Csc, Ďurinová Petra, Hudíková Helena, Jansa Zdeněk, Jirouš
Vladimír, ing Jelínková Jiřina, Kalhous Petr Bc, Král Jaroslav, Kulhavý Karel, Libich Milan, Reich
Dominik
Omluveni: Hubáček Aleš, Resl Čeněk, Štádler Tomáš, Veselá Eva
Program: 1. Uvolnění z členství p. Vašatu
2. Veřejné osvětlení
3. Náměstí B. Němcové
4. Průjezd Josefova
5. Autobusová zastávka
1. Žádáme ZM o uvolnění z členství pana Miroslava Vašatu na jeho vlastní žádost
zdůvodněnou velkým pracovním vytížením, které způsobilo roční absenci pana Vašaty na jednáních
OV Josefov.
2. Žádáme o vyjádření, kdy dojde k opravě veřejného osvětlení v Josefově, několik
pouličních lamp nesvítí již delší dobu a nacházejí se zde i osvětlení poničená auto haváriemi.
3. Přivítali jsme prezentaci firmy Okrasné zahrady-arboristika s.r.o., která na náměstí B.
Němcová zdarma předvedla možnost úpravy mlatové cesty v této lokalitě. Považovali bychom za
dobré, aby toto bylo dokončeno i na zbylých neupravených částech.
4. Žádáme odbor dopravy o zahájení jednání se SÚS ve věci řešení komunikace průjezdu
Josefova, v havarijním stavu je komunikace cca od křižovatky ulice Zd. Němečka a Masarykova
náměstí až po křižovatku na Masarykově náměstí u čp. 40. Projíždějící kamiony zde způsobují
nesrovnalosti silnice, kde hrozí nebezpečí dopravní nehody.
5. Žádáme ZM o zařazení projektu autobusové zastávky v Josefově do rozpočtu města na r.
2014. Prosíme o přihlédnutí k nutnosti včasného vybudování zastávky s ohledem nejen na
bezpečnost dopravní situace v Josefově (převážně v ulici Jiráskova), ale především na bezpečnost
přecházejících lidí v této lokalitě.
Termín další schůze OV je 5.2.2014 v 18.hodin v Pensionu Wunsch v Josefově.

Zapsáno v Josefově 11.1.2013
Vypracovala: Petra Ďurinová
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zápis č.1/2014 z jednání OV v Josefově, konaného 8.1.2014
ZM ruší členství Miroslava Vašaty v OV Josefov
ZM snižuje počet členů OV Josefov ze 16 členů na 15 členů.

