ZÁPIS Č. 1
ZE SCHŮZE OV JOSEFOVICE DNE 26. 6. 2020
Přítomni:
Omluven:

Radomír Homola Ing., Luděk Berger, Jana Mrázková Ing., Radim Zapletal
Tomáš Russ Ing.

Program zasedání OV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informace z průběhu 16. a 17. zasedání Zastupitelstva města
Informace z místního šetření s p. starostou a p. Glombem
Kanalizace v Josefovicích
Příprava hasičské zbrojnice pro konání schůzky k investičním akcím
Čerpání financí určených na činnost OV
Plán kulturních a sportovních akcí na druhé pololetí roku 2020
Diskuse

1) Předseda OV a současně zastupitel města p. Radomír Homola seznámil členy
osadního výboru s hlavními body projednávanými na posledních dvou zastupitelstvech
města. Občanů Josefovic se bezprostředně týká zejména stále nedořešená situace mezi
městem a p. Rybkou ohledně přístupu do školky v Josefovicích.
2) Členové OV byli seznámeni s informacemi z místního šetření, které v Josefovicích
uskutečnili pan Homola, pan starosta a pan Glomb. Z jejich šetření vyplynuly
následující body:
 Pan starosta prověří, zda je ke kanalizaci připojená hasičárna a zda to neměla
udělat firma Jankostav.
 Zastřešení plochy před hasičárnou nad chodníkem v šířce 4 metry - zajistí
p.Glomb.
 Bude vytvořen písemný souhlas o umístění autobusové čekárny a vitríny na
pozemku pana Žůrka - parc. číslo 2029 v Josefovicích - zajistí p. Glomb a po
prověření inženýrských sítí jej zašle panu Homolovi, který zajistí podepsání.
Součásti bude situační zákres o umístění. Poté bude vybudováno.
 Po přepojení hasičárny bude upraven povrh za hasičárnou a bude dodlážděno
dle ústní dohody cca 5 m2. Bude opraven herní prvek a bude odplevelen
kačírek v dopadových zónách herních prvků.
 Bude řešena problematika likvidace použitých kuchyňských olejů v obci.
 Bude vybráno místo pro umístění zpevněné plochy pro kontejnery s ohledem
na inženýrské sítě v zadní části Josefovic vedle pozemku p. Kocurka parc.
číslo 1921. Po vyhodnocení místa bude vše ještě upřesněno a odsouhlaseno
s panem Homolou.
3) ČOV v Josefovicích byla zkolaudována a občané se ve velkém počtu přepojují na
novou kanalizaci. S tím vyvstala potřeba urychleně a srozumitelně informovat občany

o způsobu užívání kanalizace. Zejména, co smí a nesmí do kanalizace vypouštět a
nabídnout způsob likvidace těch odpadů, které do kanalizace nepatří, jako např.
použité kuchyňské oleje apod.
4) V pondělí 29.6.2020 se v hasičské zbrojnici uskuteční informativní schůzka občanů se
zástupci města a zástupci dopravního projektování k připravovaným investičním
akcím v Josefovicích:
 Chodníky v městské části Josefovice - uvnitř obce
 Cyklostezka Klimkovice – Josefovice
Přípravu hasičské zbrojnice pro tuto akci zajistí p. Berger.
5) Vzhledem ke vzniklé situaci OV nečerpal v první polovině roku žádné finanční
prostředky na činnost OV. Ty budou využity na zajištění akcí navržených
v následujícím bodě.
6) Pro druhé pololetí roku 2020 byly navrženy následující kulturní a sportovní akce:
 Sportovní turnaj s přespolní účastí
 Loučení s prázdninami pro děti i dospělé
 Oslava krmáše s tradičním fotbalovým utkáním
 Podzimní turnaj ve stolních hrách
 Silvestr
7) Z diskuse a jednání v předešlých bodech vzešly následující požadavky, návrhy a
dotazy, které budou projednány na setkání pana starosty s OV v pondělí 29.6.2020:
 Realizace autobusové čekárny a vývěsní vitríny u obchodu (viz bod 2).
 Umístění nové smuteční vitríny u kapličky.
 Upozornit na budoucí problém, který v obci nastane po uzavření prodejny.
 Urychleně a srozumitelně informovat občany o způsobu užívání kanalizace.
 Prodiskutovat varianty likvidace použitých kuchyňských olejů v obci.
 Měření rychlosti radarem v Josefovicích.
 Řešení porušování zákazu průjezdu nákladních automobilů obcí.
Závěry z jednání OV Josefovice pro MěÚ:
OV chce požádat kompetentní pracovníky MěÚ, zda by mohli věnovat pozornost
požadavkům, návrhům a dotazům uvedených v bodech 2) a 7).

Zapsali: Jana Mrázková, Radomír Homola
V Josefovicích 26. 6. 2020

