Zápis z jednání Osadního výboru v Josefově
č.8/2014
dne 3.9.2014, Pension Wunsch, A.Heidricha 23, Josefov
Přítomni: Doc Černý Stanislav Csc, Ďurinová Petra, Hudíková Helena, Jansa Zdeněk, ing Jiřina
Jelínková, Kalhous Petr Bc, Král Jaroslav, Libich Milan, Resl Čeněk, Reich Dominik
Omluveni: Hubáček Aleš, Kulhavý Karel, Jirouš Vladimír, Štádler Tomáš, Veselá Eva
Host: Jiří Mohles

Program: 1. Údržba zeleně
2. Program obnovy MPR
3. Autobusová doprava
4. Vojenský hřbitov
5. Využití plochy Sběrných surovin
6. Brutal Assault
1. Předseda Ov předložil k nahlédnutí členům mapku od Technických služeb Jaroměř, která
popisuje rozsah pravidelné údržby zeleně v Masarykových sadech v Josefově. Z důvodu celkového
zmapování situace se členové OV sejdou v této lokalitě 9.9. v 16 hodin, aby zhodnotili situaci a
eventuelně vytvořili nový návrh údržby zeleně.
2. OV navrhuje, aby do Programu obnovy městské památkové rezervace Josefov byl
zahrnován vždy jeden z projektu Oprav hradeb.
3. Žádáme odbor dopravy o vyjádření k momentální situaci v autobusové dopravě na trase
Jaroměř- Josefov a Josefov- Jaroměř. Současná situace je pro cestující na těchto trasách neúnosná,
neboť většina dopravních spojení končí na vlakovém nádraží, zde sice navazuje po několika
minutách další spoj, ale cestující musí hradit další poplatek. Dále spoj, který vede přes Josefov,
nezajíždí k vlakovému nádraží, ale jede po ulici Svatopluka Čecha, kde se nachází autobusová
zastávka, zde nestaví a další zastávkou po Korunních hradbách je až zastávka u Tanexu se nám jeví
jako nepochopitelný.
4. OV upozorňuje na velký nepořádek, který se nachází na josefovském hřbitově ve
vojenské části, OV vznáší dotaz, proč k této situaci došlo a jakým způsobem bude učiněna náprava.
5. OV navrhuje: pokud nedojde k prodloužení nájemní smlouvy se stávajícím uživatelem
plochy Sběrných surovin v Josefově za Mateřskou školkou a s ohledem na potřeby předškoláků,
(zvýšení vědomostí jak se chovat na silnici). Aby tato plocha byla využita jako dopravní hřiště pro
mateřské školy.
6. OV Josefov děkuje všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu festivalu Brutal Assault.
Termín další schůze OV je 1.10.2014 v 19 hodin- Pension Wunsch v Josefově.
Zapsáno v Josefově 4.9.2014
Vypracovala: Petra Ďurinová

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zápis č. 8/2014 z jednání OV v Josefově, konaného 3.9.2014

