Zápis
ze schůze osadního výboru Horní Žďár ze dne 11.8.2014
Přítomni: MVDr Vondrková, p. Pundová, p. Štěch, Ing. Winkler, host p. Vydrová

Program: Údržba zeleně, oprava zvoničky, autobusová zastávka - čekárna
1) Oprava zvoničky – stav zvoničky je stejně žalostný jako před rokem, její
opravu požadujeme zařadit do akcí města pro příští rok
2) Čekárna na autobusové zastávce – stará čekárna je ostudou obce, svému
účelu neslouží, vzhledem k tomu, že je majetkem města, je třeba dát její
odstranění do plánu nejpozději pro příští rok.
3) Nová čekárna na nové zastávce jaksi vymizela z projektu, i když se právě
o ní jednalo již několik let. Vysvětlení p. Krampery „asi ji nikdo
nepožadoval“ je poněkud úsměvné… Při osobním jednání Ing. Komínek
slíbil, že čekárna bude, naše otázka je: Kdy?
4) Údržba zeleně – vybudováním dětského hřiště, revitalizací parku a
rekonstrukcí silnice do D. Pěny vznikly rozsáhlé plochy veřejné zeleně,
jejíž údržba je na naprosto minimální úrovni, v případě osázených ploch
prakticky žádná. Tím je zcela degradována poměrně značná investice,
která byla do vytvoření těchto ploch vložena. Posečení trávníku
3x za vegetační období je dostačující pro krajnice a příkopy cest, ale zcela
určitě nedostačuje pro dětské hřiště a parčík, navíc bez sběru trávy a
nevyhovující technikou.
Shodli jsme se na tom, že je třeba stanovit minimální požadavky na
údržbu veřejné zeleně a veřejného prostoru obce a podle našeho názoru
se jedná o tento rozsah:
1.Pravidelná vyvážka odpadkových košů / alespoň 3x za sezonu /
2.alespoň 1x za rok prohlídka a prořez vzrostlých stromů ve vsi
3.každý měsíc projít a ošetřit keříky v mulči, odstranit plevel v mulči
(včetně kořenů, ne jako při první a poslední „údržbě“, kdy brigádníci

otrhali listy…)
4.sečení trávy v sezoně /nejméně 2x do měsíce/-nutné před sečením
vysbírat větve z velkých stromů a vše vyvézt –týká se parku a
dětského hřiště
5.pravidelná údržba okolí kontejnerů, údržba travnaté plochy u jezu,
menší travnaté plochy kolem výjezdu z vesnice a kolem cyklistické
stezky.
6.pravidelná prohlídka a údržba houpaček a prolézaček na dětském
hřišti!
Zapsal: Winkler

