
                     Osadní výbor Svádov  
Zápis č.2/2019 z jednání osadního výboru Svádov dne 5.2.2019 
 
 
Přítomni : Irena Růžičková, Miroslav Schneberger,  Pavel Kašpar, R.Novák 
 
Omluveni : ing. B.Voráč, J. Havlíček, J. Kulhavý,  
 
Hosté       :  J. Kolman, J.Urbánek,  
 
 
Program jednání : 
 
1. Předmětem dnešního jednání bylo připravit plán akcí za jednotlivá kat.území OV Svádov,  
    které bychom chtěli v romto roce realizovat . Návrhy předložili  zástupci těchto kat. úz. 
 
    p. Kašpar - Olšinky 
 
   1.Revitalizace dětského hřiště. Provést místní šetření ve spolupráci s ÚMO , na základě 
      kterého by bylo rozhodnuto o dalším postupu. 
   2.Požádat o výměnu dopravní značky “Přechod pro chodce” u zástávky MHD , za reflexní, 
      z důvodu lepší viditelnosti. 
   3.Odstranění panelů   položení asfaltového povrchu na komunikaci od dětského hřiště  
     směrem  k  přechrádce. Jedná se o akci, která již byla požadována k realizaci v roce  
     2018, ale odbor dopravy Magistrátu  města Ústí n.L.  k ní vydal zamítavé stanovisko. 
     S tímto vyjádřením nesouhlasíme, proto zařazujeme znovu do plánu na tento rok. 
  4. Oprava propadlého chodníku u čp. 513.  
      Přiloženo foto  
  5. Podnět od p. Nováka týkající se nedokončeného prořezu stromů u hlavní silnice.  
      Zjistit, kdy bude akce pokračovat a popřípadě požadovat  její dokončení . 
 
 
p. Novák - Olešnice  
 
  1.Dětské hřiště - zajistit místní šetření, které by určilo, které herní prvky by bylo možné  
     osadit  a za jakých podmínek. 
 
  2. Znovu vyvolat jednání k řešení otázky snížení rychlosti v obci na 30 km/hod. Při objízdné  
      trase a tím  navýšení hustoty projíždějících vozidel vznikají pro chodce problémy,  
      vzhledem k absenci chodníků.  Zároveň požádat o osazení 2 ks zrcadel u čp. 5 , která  
      by usnadnila bezpečný výjezd vozidel z postranní ulice. 
      Přiloženo foto. 
 
  3. Podnět p. Krškové - zažádat o doplnění kontejnerů na papír a plast  a to do prostoru  
      k informační tabuli Olešnice , k můstku . 
      Přiloženo foto. 
 
 
 



 
 
 
 
 
   4. Znovu zaurgovat  dokončení opěrné zdi u RD p. Musilové, která je v dezolátním stavu a 
       hrozí její zborcení. Akce je v zásobníku investic. 
 
 p. Urbánek - dolní Svádov  
 
 
  1. Vybudování přechodu pro chodce včetně chodníků a to od RD Svěcených až k trans-  
      formátoru. Tato akce již byla požadována k realizaci v roce 2017, prozatím bez úspěchu. 
      Opět projednat  s odborem dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem. 
  2. Zažádat o osazení cyklostezky lavičkami a odpadkovými koši.  
 
  3. Zajistit údržbu zeleně pod cyklostezkou podle jednotlivých vlastníků dle  katastru. 
 
p. Schneberger - horní Svádov  
 
  1.Dětské hřiště - revitalizace. 
 
  2. Zajistit opravu asfaltového povrchu v ul. Zelinářská před RD čp. 17, 47, 6 pp. 704/2 
      a 703/2, příchozí  komunikace k železniční zastávce. Zde se po dešti tvoří obrovská 
      kaluž vody. Bylo  již žádáno o opravu v 10/2017, bylo dokladováno i  fotodokumentací. 
      Doposud bez odezvy. 
 3. Požádat o prořez mohutné lípy na točně autobusu MHD . Viz zápis č. 1/2019. 
 
 4. Oprava komunikace v ul. Želivského. Problém byl již konzultován s odborem dopravy 
     Magistrátu města Ústí nad Labem (p. Málkem, který provedl místní šetření), prozatím  
     bez odezvy. 
 
  
 
Termín další schůze byl stanoven na 5.3. 2019  v 19.oo hod. v restauraci Koruna. 
 
Zapsala : Růžičková I. 
 
 
  






