
Zápis  číslo 3/2014  

ze zasedání osadního výboru místní části Dolní Skrýchov 

dne  16. září  2014 

 

Přítomni: 

p.   Josef Šedivý, Vlastimil Houška, Ing. Karel Hron, Ing. Ivo Ježek, Adolf Havel, 
pí. Jana Sobotková,  Helena Valigová 
patron osadního výboru: Ing. Bohdan Soukup 
 

PROGRAM: 

POŽADAVKY OBČANŮ  DOLNÍHO SKRÝCHOVA 

 -  INFORMACE O PLNĚNÍ 

 

- prioritní požadavky občanů Dolního Skrýchova - z návrhu na 
rozpočet  2014    + zápis z 19.6.2014   … bod 1. – 4. 

Níže uvedené požadavky občanů DS jsou již uvedeny v x- zápisech  osadního 
výboru   od 31.1.2008 do   19.6.2014 … jedno vyhotovení zápisu  vždy odesíláno  
tajemníkovi  Městského  úřadu v Jindřichově Hradci. 
 
1/ Od kolejí k mostu přes Nežárku vybudovat chodník po pravé straně naproti 

„Galerii Špejchar /pokračování chodníku vybudovaného na mostě -
oboustranně/ až po bývalý obchod – propojení chodníků  

 +  prodloužení chodníku směr Horní Skrýchov, např. panely až ke značce 
omezení rychlosti na konci obce, popř. k bývalé točně autobusu. V letních 
měsících proběhne 1. etapa – komunikace u zastávky. 

       PLNĚNÍ:  Uskutečněna  pouze první etapa – komunikace u  zastávky. 

                        Ostatní není provedeno. 

       Požadavek osadního výboru: 

    Urychlené zadání zakázky a realizaci akce v letošním roce. 

   

2/  

   a/ Oprava komunikace – směr od cyklostezky k penzionu pana Houšky a dále 
k  Adacu.- ve fázi zpracování projektu x koordinace s kabelizací E.ON. 

           PLNĚNÍ: Není  -  rozpracována studie - požadavek trvá. 

 

    b/    Městská kanalizace – rodinné domy - autobusová zastávka. 

           V rámci úpravy prostor u nové autobusové zastávky bylo zjištěno, že tři   
          domky  nemají městskou kanalizaci. Jedná se o RD č.p. 30,34,35. 
           PLNĚNÍ: Neprovedeno – požadavek trvá. 

 

3/ Oprava + rozšíření chodníku /cyklostezka/ podél Kasalovy pily pro 
bezpečný provoz cyklistů s návazností na cyklostezku do Dolního 
Skrýchova. 

      PLNĚNÍ: Provedeno částečně – svislé značení. 
                      Požadavek na opravu a rozšíření chodníku trvá.  

 

4.  Celková oprava místních komunikací v Dolním Skrýchově. 

     PLNĚNÍ: není vyřešeno – požadavek trvá. 
 
 



Realizace dalších požadavků  ze zápisů: 
a/   Oprava bývalé prodejny   
  Plnění: Probíhá stavební oprava – ukončení listopad 2014. 
 

b/   Umístění kontejnerů u autobusové zastávky 
      Plnění: Vyřešeno provizorně.  
 
c/   Přeložka vzdušného vedení E.ON. 
      Plnění:   Požadavek předán firmě E.ON odborem rozvoje. E.ON zpracovává 
                     projektovou dokumentaci. 
 
d/   Vývěsní deska – nová čekárna autobusů. 
       Plnění:  Neprovedeno. 
       Upřesňující požadavek OS: 
       Dát informační desku pro občany v součinnosti s plakátovou plochou. 
 
e/    Umístění informačních map cyklostezek    u“ penzionu pana  Houšky“, 
                                                                                a „penzionu  pana Kučery“. 

       Plnění:  Neprovedeno. 
       Dotaz osadního výboru 30.5.2013 …ve kterém roce budou mapy u penzionů  
                                                            umístěny? 
       Plnění:  Neprovedeno  -   dotaz trvá . 
 
 
DALŠÍ  NEVYŘEŠENÉ  ŽÁDOSTI  ze zápisů  2008 – 2014  nejsou uvedeny   …   
viz překladiště, atd. 
Důvod:   nutné urychlené řešení   bodu   1. až 4. 
 
INFORMACE: 
Nová autobusová zastávka   -   při dešti  střechou do zastávky teče. 
 
 
                                                    
Poznámka ze zápisu 4/2013 + zápis  2/2014. 

V návrhu na rozpočet 2014  jsou již několikaleté prioritní  požadavky   

občanů Dolního Skrýchova / viz zápisy od roku 2008/.    

 

 

 

 

    Vlastimil Houška 
předseda osadního výboru 

 
 

rozdělovník: Ing. Komínek, Ing. Přibyl, Ing. Soukup, Ing. Hron, Ing. Ježek, pp. Havel, 

Šedivý, Houška, Sobotková, Valigová  

Vývěska v současné době – z důvodu stavebních oprav – odstraněna. 

Zápis – informace  nebude pro občany, bohužel,  uskutečněna.    


