Zápis z jednání Osadního výboru v Josefově
č.7/2014
dne 25.6.2014, Pension Wunsch, A.Heidricha 23, Josefov
Přítomni: Doc. Černý Stanislav CsC, Ďurinová Petra, Hubáček Aleš, Jansa Zdeněk, Jirouš
Vladimír, Kalhous Petr Bc, Král Jaroslav, Kulhavý Karel, Libich Milan, Reich Dominik, Resl
Čeněk, Štádler Tomáš, Veselá Eva
Omluveni: Hudíková Helena, Jelínková Jiřina ing
Program:1. Odbor majetku města
2. Podzemní kontejnery
3. Chybějící lavičky
4. Údržba zeleně
5. Kultruní akce- autopark
1. Ve věci žádosti pí. Vítové z odboru majetku města Jaroměř k vyjádření k dopisu pana
Milana Diviše „Návrh řešení záboru veřejného prostranství za účelem podnikání“ navrhují členové
OV věc postoupit k vyřešení Výboru pro bezpečnost a pořádek. Domníváme se, že OV Josefov
nenáleží rozhodovat o poplatcích stanovených vyhláškou.
2. Předseda OV informoval členy ve věci umístění podzemních kontejnerů na odpad v
Josefově. Tyto budou umístěny v několika lokalitách navrhovaných OV.
3. Na žádost občanů z Josefova doplnit lavičky na trase Jaroměř- Josefov i Josefov- Jaroměř
(ulice 5. května v Josefově), vyjadřujeme podporu a žádáme TSM Jaroměř o návrh řešení na
osazení laviček v této lokalitě.
4. Na soustavné stížnosti občanů ve věci nekvalitní údržby zeleně Masarykových sadů
v Josefově (Sady míru) žádáme správce o vyjádření k této problematice- např. nedosekaná tráva
kolem laviček a stromů, nájezdy těžké techniky za deště i po dešti, neodvezená posekaná tráva,
ponechání přerostlých náletů, nulová údržba stezek a chodníků.
5. Žádáme provozovatele potažmo odbor majetku města o stanovení pravidel konání
kulturních akcí v bývalém autoparku a to hlavně ohledně umístění pódia, žádáme, aby tato pódia a
tudíž i hluk z nich vycházející byla umístěna vždy směrem od Josefova.
Termín další schůze OV je 3.9.2014 v 19 hod, pension Wunsch v Josefově.

Přejeme všem krásné léto, v klidu strávenou dovolenou a prázdniny a
šťastný návrat z cest domů....!!!
Zapsáno:V Josefově 25.6.2014
Vypracovala: Petra Ďurinová
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zápis č. 7/2014z jednání OV v Josefově , konaného 25.6.2014

