
               Osadní výbor Svádov  
 
 Zápis č.9/2017 z jednání osadního výboru Svádov dne 24.10.2017 
 
Přítomni : Irena Růžičková, Miroslav Schneberger,   Ing. B.Voráč, Roman Novák,  
                   J. Havlíček, J.Kulhavý,Pavel Kašpar 
 
 
Hosté      :  D. Humpolcová 
 
Program jednání : 
 
Kontrola plnění úkolů z minulých jednání : 
Setkání s občany proběhlo dle plánovaného harmonogramu. Viz přiložené zápisy s podněty 
občanů.  
 
Zastávka MHD Olešnice - viz zápis č.1/2017. Frézování vozovky začne 6.11.2017. Položení  
živičného povrchu bude následovat. Tím lze považovat úkol za splněný. 
 
Osazení zrcadel v Olešnici u čp. 38, požadavek ze zápisu č.1/2017. Dle sdělení odboru  
 dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 29.6.2017 mělo být pro- 
 jednáno dopravní komisí.  Doposud jsme neobdrželi vyjádření .  
 
1. Svádovský potok (Bahniště) - příprava před zadáním projektové dokumentace. 
    OVS obdržel kopii dopisu, kterou Lesy ČR s.p. Správa toků oblast povodí Ohře, ing. D.  
    Niče , zaslal pobřežníkům dotčeným připravovanou opravou potoka. Jejich součinnost je  
    totiž nezbytná, pro přípravu projektové dokumentace stavby. Bohužel, ani jeden z  
    oslovených   občanů na dopis nereagoval. OVS byl požádán o spolupráci, t.j. informovat 
    tyto občany, aby bylo možno vyvolat místní šetření a vzniklou situaci vyřešit. 
 
2. Pan Havlíček předložil podnět občanů z ulice Zelinářská - příchozí komunikace k  že- 
    lezniční zastávce  před RD čp. 17,47 a 6, pp 704/2 a 703/2. Zde se po dešti tvoří 
obrovská  
    kaluž vody , foto  bude doloženo.  Projednat možnost opravy s p. Čechovou  ÚMO  
    Střekov . 
 
3.Učinit dotaz u p. Čechové, z jakého důvodu nedošlo k pokácení stromu u RD čp. 205 
   v ulici U stodol, Svádov. Dle sdělení p. Havlíčka zde již byla provedena prohlídka pra- 
   covnicí z ochrany přírody, ovšem vyjádření neobdržel.  
 
4. Vyvolat jednání s odborem dopravy Magistrátu města Ústí n.L. ve věci zamezení  
     průjezdnosti nákladních automobilů v ulicích Květinová a Chodkova z důvodu  
     poškozování vozovek.  Termín: ihned 
 
5. Dále byla projednána otázka umístění oznámení “Zákaz skládky” pod lípy na hřišti 



    ve Svádově.  
 
6. Přítomni byli seznámeni s přípravami na akci “Mikulášská nadílka 2017” , která se  
    uskuteční dne 2.12.2017 . Jejím organizátorem je v letošním roce p. R.Novák . 
   Bylo hlasováno o tom zda uvádět OVS jako spolupořadatele této akce. 
 
   Přítomno  6 členů (  před hlasováním odešel ing. Voráč) 
   Pro ……....4 
   Proti……...1  
   Zdržel se ..1 
 
7. Termín příští schůze byl stanoven na 28.11.2017 v 19.00 hod. restaurace U koruny. 
  
 
Zapsala : Růžičková I. 


