Město Kutná Hora
Zápis z 2. zasedání OsV Kaňk v roce 2020
konaného dne 3.6.2020 v 18:00 hod. v „Mozaika“ Kaňk č.p. 243
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Max Kubát, Mgr. Jana Červená, Jaroslava Veselá, Mgr. Radka Krejčí, Jana Benešová
Nepřítomni – omluveni: 0
- neomluveni: 0
Hosté: Dobroslav Vepřek - TO MěÚ
Člen RM, ZM: Mgr. Bc. Vít Šnajdr - místostarosta
Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 „Zápisu“

Program jednání:
(tvoří přílohu č. 2 „Zápisu“)
1) Jednání zahájil předseda OsV přivítáním přítomných. Po kontrole účasti konstatoval, že je
přítomno všech pět členů a OsV je usnášeníschopný.
2) Jako zapisovatel byl určen ing. Max Kubát, ověřovatelkou zápisu mgr. Jana Červená.
3) Předseda OsV seznámil členy OsV s návrhem programu jednání. Program jednání byl schválen
všemi členy OsV.
4) Podněty na projednání v RM, ZM
4.1. Úsekové měření rychlosti na Kaňku
- doporučeno Komisí pro bezpečnost (zápis z jednání KB ze 4.2.2020)
- doporučeno Komisí dopravní (zápis z jednání z 11.3. 2020)
- p. Vepřek seznámil členy OsV s jednotlivými typy zařízení pro měření rychlosti vozidel, z nichž
nejlepší je zařízení pro úsekové měření rychlosti. Použitím tohoto zařízení dojde postupně ke
zklidnění dopravy, snížení hluku a zvýšení bezpečnosti. Toto se potvrdilo po instalaci úsekového
měření v Malíně. Dále seznámil členy s postupnými kroky dle legislativy nutnými před vlastní
instalací zařízení, předpokládaným měřeným úsekem a technickými úpravami, např. zdroj elektřiny.
Diskutováno bylo přemístění stávajícího měření rychlosti do jiného místa na komunikaci III/03321
a členům OsV objasnil smluvní rámec provozování tohoto zařízení.
Pokud dojde v RM ke schválení instalace úsekového měření rychlosti na Kaňku, je instalace
předpokládaná v r. 2021. V říjnu letošního roku dojde k ukončení současné smlouvy na provoz
stávajících dvou úsekových měření rychlosti a bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele.
4.2. Únik odpadních vod z čerpací stanice u kostela
Dle sdělení paní Lenky Čechákové, stavební úřad MěÚ, není možno naplnit závěr z místního šetření
konaného dne 20.11.2019. Jedná se o kontrolu 147 č.p., což je spojeno s časovou náročností a
nemalými finančními náklady. V silách stavebního úřadu není možno všechny tyto nemovitosti
fyzicky zkontrolovat. Tuto informaci potvrdil p. místostarosta Šnajdr s tím, že jedná s VHS o
možnosti snížit počet č.p. a dále znovu a tentokrát konkrétně budou prověřeny náklady na kouřovou
zkoušku.
Problematika byla diskutována na jednání Komise pro životní prostředí dne 9.3.2020.
Pro potvrzení příčiny úniku odpadních vod způsobených vypouštěním dešťových vod do splaškové
kanalizace preferuje OsV provedení kouřové zkoušky.
4.3. Pojmenování ulic na Kaňku
Dlouhodobý problém, jehož vyřešení by usnadnilo orientaci při komunikaci občanů a organizací s
orgány a organizacemi státní a městské správy vč. složek integrovaného záchranného sytému – viz
zápis z jednání OsV ze 14.10.2019 a následujíci. Projednání v RM, ZM bylo navrhováno v zápise z
jednání OsV konaného dne 28.1.2020, bod č. 13 – bez odezvy.

4.4. Vyjádření k petici poř. č. P/03/2019 „Rekonstrukce komunikací a chodníků na Kaňku“ zn.
KH/090896/2019A4/AUD z 3.10.2019
Vyjádření k petici v bodech týkajících se zpracování dokumentace a dopravního řešení bylo
požadováno v zápise z jednání OsV konaného dne 28.1.2020, část 2 zápisu „Připomínky, dotazy,
návrhy k projednání RM,ZM“ – bez odezvy.
Přijatá usnesení k bodu č. 4 programu jednání
Usnesení č. 1/2020
OsV Kaňk navrhuje schválit instalaci úsekového měření rychlosti na silnici III/03321 v lokalitě
Kaňk.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/ 2020
OsV Kaňk požaduje sdělení dalšího postupu vedoucího k zamezení úniku odpadních vod z čerpací
stanice u kostela.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2020
OsV Kaňk žádá o zjištění aktuálních možností pojmenování ulic na Kaňku v rámci současné
legislativy a z ní vyplývajících zákonných povinností a dopadů na obyvatele v souvislosti s touto
změnou. Dále žádáme o názor a stanovení případného postupu orgánů Města.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2020
OsV Kaňk žádá o sdělení, jak je naplňováno vyjádření k petici „Rekonstrukce komunikací a
chodníků na Kaňku“ zn. KH/090896/2019A4/AUD z 3.10.2019 v bodech
- zpracování dokumentace (v nejbližší době) pro provedení stavby jako nutný předpoklad pro
pokračování rekonstrukcí
- zpracování dopravního řešení ulic (v nejbližší době) na Kaňku společně se studií úprav páteřních
komunikací
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
5) Podněty s žádostí o řešení odbory MěÚ
5.1. Reklamace komunikace pod Baštou – viz bod č. 2 v zápisu z jednání OsV dne 28.1.2020 – do
dnešního dne bez odezvy
5.2. Stav lesního pozemku p.č. 262, k.ú. Kaňk – dlouhodobá záležitost, naposledy požadováno v
zápise z jednání OsV dne 28.1.2020, bod č. 8
5.3.Cyklostezka Kaňk – Sedlec, majetkové vypořádání pozemků
- jaký je aktuální stav majetkového vypořádání pozemků dotčených stavbou cyklostezky
(bezúplatný převod městu) – zápis č. 8 z 26.11.2019, bod č. 13 a zápis č. 1 z 28.1.2020, bod č. 18
- jaký je aktuální stav vlastnického dořešení pozemků II. etapy cyklostezky (uzavření kupní
smlouvy mezi SK a p. Schwarzenbergem) – zápis č. 8 z 26.11.2019, bod č. 13 a zápis č. 1 z
28.1.2020, bod č. 18
5.4. Budova bývalé radnice – rekonstrukce přízemí
Dle sdělení ing. Maternové (OSM) v červnu r. 2019 měla být v r. 2019 vypracovaná projektová
dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí. Vlastní realizace měla být provedena v
r. 2020. Na dotaz OsV (zápis č.1, bod č.18 zápisu z jednání OsV dne 28.1.2020) odpověděla ing.
Maternová, že rekonstrukce sociálního zařízení by si vyžadovala rekonstrukci rozvodů elektřiny,
vody a odpadů. Dále je potřeba řešit odvlhčení budovy, obklady, sanitu, dveře. Práce nelze dělat po

částech, celý vnitřek budovy vyžaduje rozsáhlou a komplexní rekonstrukci. Toto již nespadá do
kompetence OSM. Vedení města je informováno. Jak z pohledu přípravy a náročnosti celého
projektu, tak následné realizace a výše předpokládaných nákladů tato akce spadá do kompetencí
odboru investic.
OsV žádá o informaci, jestli se tímto záměrem odbor investic zabývá.
5.5. Okružní křižovatka Skalka – zahájení přestavby, činnost Města
Dle článku ve „Svoboda info“ dne 28.1.2020 byl optimistický scénář realizace přestavby křižovatky
na okružní ve druhé polovině tohoto roku. Vzhledem k těžkým dopravním nehodám, vytváření
kolon a nebezpečných situací vč. zátěží exhalacemi a hluku žádáme o sdělení
a) jaká je současná situace a předpokládaný termín zahájení přestavby
b) podniká Město kroky vedoucí k urychlení přestavby, resp. ke zvýšení bezpečnosti při současném
stavu. Pokud ano, jaké.
c) je stavba okružní křižovatky dle ŘSD jediné možné řešení,o kterém je již rozhodnuto, nebo
existují ještě i jiné varianty.
V průběhu jednání OsV informoval p. Šnajdr, s největší pravděpodobností nebude přestavba v
letošním roce zahájena z důvodu nedořešených vlastnických vztahů.
5.6. Komunikace na Kaňku – opravy, rekonstrukce
Usnesením RM 665/19 ze dne 4.9.2019 bylo p. ing. Janálovi uloženo zahájit do 30.11.2019 VŘ na
zhotovení DSP pro vybrané komunikace na Kaňku. Jsou to komunikace s prašným povrchem, kdy
bylo městu v analýze rizik uloženo prašnost komunikací na Kaňku snížit.
Bylo předpokládáno, že na rekonstrukci těchto komunikací bude získána dotace, což se nepodařilo.
Proto nebylo ani zahájeno VŘ na projekty. Usnesením RM č. 66/20 ze dne 5.2.2020 RM schválila
prodloužení termínu splnění usnesení RM 665/19 ze dne 4.9.2019 do 30.10.2020.
Pokud však nebude možné získat dotace, navrhuje p. ing. Janál na výše uvedené komunikace udělat
jen slabou podkladní vrstvu a živici položit na ní. Tato oprava by byla rychlejší a levnější než
celková rekonstrukce povrchu.
Vzhledem k tomu, že na celkové rekonstrukce komunikací nejsou v rozpočtu Města finanční
prostředky a získání dotací je velmi nejisté, vyslovuje OsV s tímto řešením souhlas. Z toho vyplývají
následující dotazy:
1) Budou na tento způsob opravy vybraných čtyř komunikací nalezeny finanční prostředky v
rozpočtu Města v letošním roce?
2) Budou tyto čtyři komunikace opraveny uvedeným způsobem v letošním roce?
Tato část jednání OsV byla ukončena v 18:45 hodin.
Zapsal: Ing. Max Kubát

Předseda OsV: Ing. Max Kubát

Ověřovatel: Mgr. Jana Červená

Následoval bod 6) programu týkající se diskuze nad informacemi a odpověďmi odborů MěÚ na
podněty OsV vč. již projednávaných v r. 2019 určených především jako informace pro členy OsV a
obyvatele Kaňku.

6) Informace a odpovědi odborů MěÚ na podněty OsV (vč. již projednávaných v r. 2019)
(informace pro obyvatele)
6.1. A. Oprava komunikace od Elsabu a k zastávce autobusu „U kostela“
Zadána oprava spočívající v provedení oprav především lokálních výtluků (sdělení ing. Bodišové z
31.1.2020). Dle dostupných informací byla formou specifikace TS zadána klasická oprava výtluků
v této oblasti. Práce budou zahájeny v okamžiku zahájení provozu obaloven (tj. cca ve 2. polovině
března). Žádný plán oprav komunikací na Kaňku nebyl TS předán ani zadán. Oprava se bude řešit z
prostředků rozpočtu Města na opravy komunikací v rámci rozpočtové přílohy. Jestli má nebo nemá
Město vyčleněny nějaké prostředky na větší opravy komunikací na Kaňku není známo.
Klasická oprava výtluků na uvedených komunikacích (záplatování živicí) byla dokončena
27.3.2020. Práce prováděly TS.
6.1.B. Plnění usnesení RM č. 665/19 ze 4.9.2019
Zkrácené vyjádření p. ing. Janála a změna termínu plnění usnesení RM 665/19 z 30.11.2019 do
30.10.2020 vč. návrhu na opravu čtyř komunikací vybraných OI MěÚ je uvedeno v bodě 5.6.
zápisu.
Ohledně plnění uvedeného usnesení , získání dotací a pokračování rekonstrukcí, resp. oprav
komunikací na Kaňku byl z iniciativy mgr. Červené kontaktován 13.2.2020 p. starosta s žádostí o
vysvětlení. Po urgenci odpovědi se p. starosta 6.3.2020 omluvil za prodlení s odpovědí a navrhl
osobní jednání. Vzhledem k vládním opatřením z důvodu pandémie koronaviru nebyl termín jednání
stanoven.
Po uvolnění opatření dohodla 26.5.2020 mgr. Červená osobní jednání s panem starostou na
15.6.2020
6.2. Analýza rizik (AR)
Dotaz OsV na výsledek projednání provedení ochranného vegetačního krytu odvalů na pozemcích v
rámci plnění funkce lesa s p. ing. Peroutkou.
Odpověď ing. Bodišové (28.2.2020): „Společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o.
zajišťuje na Kaňku funkci odborného lesního hospodáře. V rámci správy lesů udržuje ochranný
vegetační kryt po celou dobu a odvaly nejsou narušovány. Na území se nachází pouze narušený
odval dolu Šafary, což řeší město v rámci financí z ekologické dotace z MPO. Opatření dle
harmonogramu je tedy plněno.“
6.3. Kamionová doprava, měření hluku
Dle měření byly povolené hodnoty hlukové zátěže výrazně překročeny (limit 55 dB, naměřeno bylo
71 a 63 dB). V souladu s doporučením komise dopravní byly výsledky měření předány KHS se
sídlem v Kutné Hoře, jak vyplývá ze sdělení p. Vepřka dne 19.3.2020. Z tohoto sdělení vyplývá, že
KHS upozornila technické oddělení na nevhodnost výběru místa (č.p. 25 - vybíral OsV) a použitého
postupu měření (zadávalo město). KHS zajistí (nařídí) nové měření v jimi vybraných místech
(vybraném místě) a zadá podmínky a postup měření. O výsledku má být informováno TO MěÚ a
OsV.
Dle telefonické informace MUDr. Stehlíka z KHS 24.3.2020) bude měření realizováno
pravděpodobně na podzim r. 2020. V době vládních omezení pohybu osob je snížený počet vozidel
a není jasné, do kdy budou opatření v platnosti. Přes prázdniny jsou tato měření zakázána předpisy.
Měřená místa navrhne 2, ale není jisté, jestli bude tento návrh schválen. Po definitivním rozhodnutí
bude nutná součinnost OsV a obyvatel předmětných nemovitostí.
6.4. Kontejnerová stání na tříděný odpad
Kontejner na kovové obaly byl cca v polovině února umístěn na stanoviště u pošty a dle poznatků
OsV je využíván.
Prověření možnosti vybudování pevné zástěny u kontejnerového stání u pošty – sdělení ing.
Bodišové (28.2.2020): „ V loňském roce bylo navrženo OsV vybudování stěny za kontejnery na
místě u pošty. Záměrem bylo zakrýt pohled na kontejnery od památníku , stojícího naproti poště.

Financování stěny za kontejnery by vyšlo cca na 80 tis. Kč z rozpočtu. V současné době máme
místa, kde je vybudování stěny nutnější (např. hrozí úlety odpadků, převrácení kontejneru, apod.). V
rozpočtu na rok 2020 má TO omezenou výši prostředků. Rovněž se neustále diskutuje o
rekonstrukci komunikací na Kaňku v těchto místech. TO se obává, aby vynaložené prostředky na
vybudování nebyly zbytečné. Navrhujeme tento záměr prozatím odložit.“
Záměrem Města je zájemcům zdarma poskytnout sběrné nádoby na plast a papír. K tomuto záměru
probíhá na webových stránkách Města anketa. Tříděním těchto odpadů do nádob přímo v
domácnostech by bylo možno snížit počet kontejnerových stání. Do budoucna (cca v r. 2021) se
uvažuje se zachováním kontejnerových stání pouze v lokalitě u Pašinky a u kostela.
I nadále prosíme obyvatele aby odpad nejen třídili, ale odkládali do správných kontejnerů a u
kontejnerů udržovali pořádek. Kontejnery nejsou určeny na odpad podnikajících
právnických a fyzických osob, ale pouze na odpad od obyvatel!!!
6.5. Cyklostezka (chodník) Kaňk – Sedlec
Upozornění OsV na špatně otočenou značku – sdělení ing. Bodišové (28.2.2020): „V tomto případě
se jednalo o nedorozumnění. TO řešilo značku přímo na cyklostezce. Omlouváme se za špatné
vyjádření. Značka by měla být již v pořádku – zajistily TS.“
Pozn. OsV: Úprava značky byla provedena v ½ února 2020.
6.6 Kácení suchých a bezpečnost ohrožujících stromů
Sdělení ing. Bodišové (28.2.2020): „Kácení bude provedeno dle plánu TS.“
Kácení provedly TS v ½ března 2020.
6.7. Stavba na pozemku p.č. 257/2, k.ú. Kaňk
Proti rozhodnutí o nařízení odstranění stavby se vlastník odvolal. Po vyjádření všech účastníků byl
celý spis zaslán odvolacímu orgánu, Krajskému úřadu Středočeského kraje (po 31.1.2020).
Sdělení paní Čechákové, stavební úřad MěÚ ze dne 12.3.2020 – 11.3.2020 obdržela paní
Čecháková od Krajského úřadu Středočeského kraje rozhodnutí týkající se odstranění mobilního
domu. Krajský úřad odvolání vlastníka zamítl a rozhodnutí o nařízení odstranění stavby potvrdil.
Termín byl stanoven nejpozději do 26.4.2020. Dne 5.5.2020 provedla paní Čecháková kontrolní
prohlídku a pořídila fotodokumentaci. Protože majitel stavbu neodstranil, předala paní Čecháková
27.5.2020 spis právníkovi interního auditu MěÚ k provedení výkonu rozhodnutí.
Paní Čecháková za její práci děkujeme.
6.8. Stávající dešťová kanalizace
Jedná se o údržbu odvodňovacího žlabu mezi č.p. 256 a č.p.1, dále o vyčištění kanalizační dešťové
vpusti mezi č.p.9 a č.p.256 a vytékání vody z plastové trubky u komunikace při větších deštích.
Sdělení ing. Bodišové (28.2.2020): „Uvedený prostor si vyžaduje mnohem větší stavební zásah, než
bylo provedené pouhé vyčištění místa. V tomto ohledu byla TS zaslána specifikace prací na
rekonstrukci žlabu, obnovení funkce odvodnění vpustí atd. Ona plastová trubka v zeleném pásu u
vozovky však plní funkci přetlakového zařízení dešťové kanalizace, vytékání vody na vozovku je
zde plánováno a regulováno, nejedná se o závadu na systému.“
Celková rekonstrukce odvodňovacího žlabu a vyčištění kanalizační vpusti byla prováděna TS a
dokončena 24.4.2020.
6.9. Kruhový objezd u Pašinky – úprava, osázení
Úprava a osázení bylo přislíbeno ing. Bodišovou 31.1.2020. Dle sdělení p. Šestáka dne 23.4. by
městský architekt rád umístil na kruhové objezdy plastiky (sochy), které ke Kutné Hoře patří. Z
tohoto důvodu bylo jarní osázení kruhového objezdu zrušeno. Po nesouhlasném vyjádření OsV 9.5.
ke zrušené jarní výsadbě sdělil p. Šesták 21.5., že v tuto chvíli situaci přehodnotili a dojde k
realizaci původního záměru , tj. k osázení přislíbenému 31.1.2020. Před osázením má být proveden
postřik totálním herbicidem (min. 2x), dále bude po obvodu v šíři cca 1,5 m navezen kačírek (štěrk),

na zbytek plochy zemina (10 – 20 cm). Po slehnutí a dle klimatických podmínek by bylo možné
začít s osazováním. Návrh zeleně může být konzultován.
Na upřesňující dotazy sdělil p. Šesták 4.6.2020 :
1) 2.6. byl proveden postřik totálním herbicidem. Vrstva zeminy je na kruhovém objezdu asi 5 cm a
odstranění by bylo zbytečně ekonomicky náročné.
2) Vizualizaci není p. Šesták schopen vytvořit. Po obdržení aktualizovaného seznamu rostlin vytvoří
osazovací plán, který bude vycházet z již dříve vybraných druhů rostlin (Komule Davidovi,
ostrůvky keřů a okrasných trav). Další úpravy (kačírek, navezení zeminy) zůstávají v platnosti.
3) Nklady na údržbu v následujících letech nyní nedokáže p. Šesták vyčíslit. Po výsadbě bude nutno
rostliny několikrát zalít, dále 1-2x ročně ostříhat a přibližně 4x za rok provést vypletí. Údržba bude
v režii Technických služeb.
6.10. Odstranění nevyužívaných sloupů telefonního vedení
Ing. Bodišová – 28.2.2020. Přeposlané vyjádření od společnosti Cetin a.s.
„Vážení,
k žádosti Osadního výboru Kaňk o odstranění zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen
„SEK“) naší společnosti CETIN a.s. v obci Kaňk (KH) v lokalitě č.p.
180,51,153,332,212,211,344,73, Vám sděluji níže uvedené.
Podpěrné body (sloupy) SEK včetně účastnických rozvaděčů SEK, podzemního a nadzemního
vedení SEK na předmětném místě je zařízením SEK, a je součástí veřejné komunikační sítě naší
společnosti CETIN a.s., která byla vybudována v předmětné lokalitě ve veřejném zájmu naším
právním předchůdcem v souladu s platnou legislativou v době výstavby. Předmětné zařízení SEK je
součástí PROVOZOVANÉ SÍTĚ, a proto podpěrné body SEK a některá nadzemní vedení SEK
NELZE odstranit bez náhrady. Předpoklad, že předmětné zařízení SEK „JE NEVYUŽÍVANÉ“ je
mylný. Zařízení SEK je obecně prospěšným zařízením, na které se vztahují příslušná zákonná
ustanovení , kterým je chráněno, a musí zůstat trvale přístupné.
Naše společnost v rámci rozvoje SEK analyzuje strukturu a stav SEK, a průběžně provádí
modernizaci SEK s ohledem na požadavky zákazníků naší společnosti na kvalitu provozovaných
služeb včetně odstranění zařízení SEK bez budoucího využití pro naší společnost.
V rámci uvedeného procesu proběhlo v předmětné lokalitě místní šetření, na základě kterého je
plánována ÚPRAVA stávajícího zařízení SEK (redukce nadzemního vedení SEK) v průběhu roku
2020.
Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu.“
6.11. Rezignace p. ing. J. Vrabčáka na člena OsV Kaňk
Zaslána elektronicky dne 11.3.2020 předsedovi OsV. Téhož dne elektronicky oznámeno paní
Stanislavě Sovové, MěÚ, která přijetí oznámení elektronicky potvrdila s tím, že bude provedena
změna v seznamu členů. ZM svým usnesením 17/20, bod. e) ze dne 28.4. bere na vědomí rezignaci
p. ing. Jaroslava Vrabčáka na funkci člena OsV Kaňk.
OsV Kaňk jménem svým a jménem všech občanů Kaňku děkuje p. ing. Vrabčákovi za dlouholetou
práci v OsV Kaňk.
6.12. Činnost OsV Kaňk v době nouzového stavu
Jednání OsV plánované na 24.3.2020 bylo zrušeno.
Na žádost a po dohodě s Městem OsV zajišťoval:
- vylepování letáků s informacemi o kontaktech na pomoc především seniorům (mgr. Červená)
- distribuce uvedených letáků adresně seniorům - cca 50 sad (mgr. Červená, sl. Novotná)
- distribuce desinfekce adresně seniorům – cca 100 balení á 0,5 l (mgr. Červená, paní Opočenská,
paní Veselá)
- vydávání desinfekce 1 balení á 0,5 l na domácnost v kontaktním místě na radnici (paní Veselá, ing.
Kubát, paní Benešová a mgr. Krejčí)
Tištěné materiály byly rovněž zveřejňovány na FB.

OsV Kaňk všem dobrovolníkům děkuje.
6.13. Sekání trávy, zálivka stromu
Na OsV se 23.4.2020 obrátil p. Šesták s žádostí o vytipování tzv. zelených pásů, které na tento
schválila RM. Jedná se o omezené sekání určitých travnatých ploch. Vybrané travnaté pozemky by
se sekaly pouze 2-3 x za rok, záleží na klimatických podmínkách. OsV navrhl zelené pásy na Kaňku
na pozemcích p.č. 4 (pod kostelem), p.č. 625 a p.č. 240 (mezi odbočkou k radnici a hlavní silnicí vč.
bývalé vodní plochy).
OsV dále zajistí zálivku 1 ks dubu pod kostelem (plnění zálivkového vaku).
6.14. Úvaha nad částečnou úpravou parčíku pod památníkem – informace
Paní Benešová seznámila členy OsV s názorem p. Rudla z NPÚ středních Čech – dřeviny jsou v
tomto prostoru dle jeho názoru nevhodně vybrané, příp. se jedná o nálety. Navrhuje je zcela
odstranit a nahradit lípou a místo upravit a vybavit jako odpočinkové. Zároveň by se otevřel pohled
pohled na kostel ze směru od památníku.
6.15. Vzpomínka 8.5.2020 u památníku před radnicí
Na Den vítězství zapálili členové OsV svíčky a položili květiny u památníku na uctění památky
všech padlých za svobodu budoucích generací. Vzhledem k nouzovému stavu nebyla akce nijak
předem zveřejňována, informace byla předávána osobně.
OsV děkuje paní Janě Benešové za stálou péči a údržbu zeleně u pmátníku.
Zapsal: Ing. Max Kubát
Datum: 6.6.2020

