
                             Osadní výbor Svádov 
 
Zápis č. 1/2017 z jednání osadního výboru Svádov dne 10.1.2017 
 
 
Přítomni : Irena Růžičková, Miroslav Schneberger, Pavel Kašpar, Jiří Kulhavý, Roman Novák,  
                  Jaroslav Havlíček 
 
Omluven : Ing. Bořek Voráč 
 
Hosté      : Jan Kolman, Jiří Borkovec 
 
 
Program jednání : 
 
1.Vyhodnocení akce z 3.12.2016 Mikulášská nadílka. Bylo konstatováno, že akce byla velmi zdařilá 
   a setkala se s velkým ohlasem.  
   I.Růžičková předložila vyúčtování celé akce s tím, že bohužel ÚMO Střekov částku 24.500,- Kč  
   odsouhlasenou ZÚMO, do dnešního dne neproplatil. A to i přesto, že všechny doklady a faktury  
   byly v pořádku a řádném termínu předány p. Štrymplové.  
   Nutno zaurgovat. 
 
2.Byly projednány všechny návrhy a požadavky občanů z jednotlivých spádových částí,  které spadají  
   do působnosti OV Svádov. 
a)p. Kašpar předložil návrhy za k.ú. Olšinky  : 

- rekonstrukce okolí zastávky MHD  před samoobsluhou v Olšinkách, směr Svádov  
- rekonstrukce silničního svršku včetně chodníků u žel. tratě , po pohybu vozidel a stavebních 

            strojů firmy Klement - zakázka SŽDC 
- odstranění panelů a vybudování asfaltového povrchu  od dětského hřiště směrem k přehrádce  

            Kojetického potoka  
- vybudování multifunkčního dětského  hřiště v Olšinkách a současně jeho oplocení  

 
b)p.Kulhavý a p. Havlíček předložili návrhy za k.ú. “dolní Svádov” : 

- ul. Vítězná u řadových domů - kompletní rekonstrukce vozovky včetně zjednosměrnění , 
            vybudování parkovacích míst 

- řešení problematiky aut. zastávky v mezistanici ( chodníky, přechod pro chodce) - podnět  
            občana p. Mgr. Bardouna. 

- vybudování chodníků v ul. Vítězná ( od RD Svěcených až po autobusovou zastávku) 
- oprava komunikace u MHD u nádraží  

 
c) p. Schneberger a Kolman  předložili návrhy za k.ú. “horní Svádov” : 

- dokončení kanalizace v horní části Svádova 
- vybudování multifunkčního sportovního hřiště na místě stávající asfaltové plochy  na k.úz.  

            911 Svádov spolu s rekonstrukcí dětského koutku 
- rekonstrukce ul. Sokolovská  - odvodnění ( špatný sklon komunikace zapřičiňuje zatékání do  

            sklepů RD  ) 
- usilovat o vystěhování tělocvičny a jejímu navrácení k původním účelům. V souvislosti s tímto  

            úkolem písemně oslovit p. primátorku Nechybovou se žádostí o podporu při jednáních se  



            zainteresovanými institucemi. 
 
d) p. Novák předložil návrhy za k.ú. Olešnice :  

- problém parkování na točně autobusů MHD ( zákaz parkování) 
- osazení zrcadel na obě strany na komunikaci u RD čp.  
- řešení objízdné trasy  při uzavírce komunikace Valtířov - Velké Březno - zjednosměrnění 

provozu 
- prověřit zajištění zimní údržby komunikací Velké Březno - Olešnice, Olešnice -Budov 
- snížení rychlosti na 30 km/hod na hlavní komunikaci v Olešnici z důvodu bezpečnosti chodců  

            ( absence chodníků) 
-  projednat možnosti vybudování kanalizace v obci 

 
 
2. Vyvolat jednání s AVE a.s. s požadavkem navýšení počtu nádob na tříděný odpad ( papír, plasty). 
 
3. Otázka vzniku sběrného dvora v k.ú. Olšinky . Zjistit podmínky a možnosti vzniku. 
 
4. Zimní údržba komunikací , hlavně ve výše položených místech k.ú. Budov, Olešnice, Svádov,  
    Olšinky. Zjistit na  ÚMO Střekov, vlastníky jednotlivých komunikací a prioritu úklidu sněhu.  
 
 
Termín další schůze OVS byl stanoven na 7.2.2017  - restaurace Koruna ve Svádově.  
 
 
 
Zapsala : I. Růžičková 


