Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Spy konaného
dne 20. září 2021 v knihovně ve Spech
PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Ing. Ladislav
Horčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková, Jana Švecová
OMLUVEN: Mgr. Jan Minařík

PROGRAM
1. Stanovení investičních priorit OV Spy pro rok 2022
2. Opravy ve Spech
3. Různé, diskuze

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Stanovení investičních priorit
OV projednal a doporučuje následující investiční akce :
1)
2)
3)
4)
5)

Již několik let požadované řešení a následná realizace chybějící kanalizace.
Renovace dětského hřiště u klubovny
Pódium u klubovny
Chodník k autobusové zastávce u hřbitova
Bezprašné povrchy cest
( Všechny body jsou přesunuty z roku 2021)

2. Opravy a úpravy ve Spech
1) Na návsi (před Bořkem) a při výjezdu z Kosařovy ulice na silnici z Dobrušky do Krčína
jsou díry v silnicích.
2) Někteří občané upozorňují na nebezpečí, které by mohlo vyvstat na hřbitově v blízkosti
tújí, které jsou ve špatném stavu.
3) V kapličce našla p.Švecová rozbitou (rozpadlou) sošku. Žádáme o její znovuvytvoření.
3. Různé, diskuze

1) Předsedkyně OV,
po návštěvě u p.Bachury na MěÚ, seznámila členy OV
s informacemi, týkajícími se probíhajícími řešeními souvisejícími s kanalizací ve Spech.
2) Postrádáme informace ohledně cyklostezky. A zda to vůbec nějak pokračuje.
3) Ve Vojnarově ulici jsou stále dlaždice, i když už byla podána výzva k jejich odstranění.
4) Směrem od Vršovky zmizela cedule Spy ( označení obce).
5) U odbočky k Novákom je ucpaný kanálek, čímž v období dešťů dochází k vymílání
obecní cesty.
6) V ulici Vl. Moravce jsou poškozené obrubníky u chodníků. Na stav chodníků jsme již
upozorňovali několikrát.
7) Po spuštění nového rozhlasu upozorňují občané, kteří bydlí u potoka a směrem
k Městu se láme zvuk. Hlášení je špatně slyšet.
8) Nejsme spokojení s neudržováním některých pozemků
-

Oplocená zahrada od Vršovky po pravé straně
Neuklizené , delší dobu pokácené keře ( pod Pekařovými)
Pozemek vedle vodojemu

9) P. K. Práza upozornil na prorůstající keře a stromy kamennou zídkou před jejich
domem.
Další připomínka se týkala výjezdu od jejich domu. Upozornil na špatnou viditelnost,
kterou způsobují přerostlé keře a stromy.

10) V současné době je velice přetížena silnice v Kosařově ulici. Při opravě ulice Na
Drahách byl upraven provoz ( jednosměrná průjezdnost). Toto řešení se zdálo být na
místě. Mohlo by se to takto řešit i v této době, kdy je uzavírka náměstí a provoz je
odkloněn přes Spy. ( Mohlo by to být i natrvalo.)

11) Správce webových stránek nám poskytl novou adresu web. stránek Spů, které jsou
v těchto dnech spuštěny.

Použité zkratky: OV – osadní výbor, MěÚ – Městský úřad
Zapsala: Mgr. Ilona Hovorková
.

