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Zápis z jednání č. 29  Osadního výboru Kunčice konaného dne 7. 1. 2015 
 

Přítomni: Přemysl Pokorný, Petra Foglová, Tomáš Stejskal, Pavel Petr, Václav Krejsa, Lukáš Stejskal, 

Jiří Moravec 

Host:   Bc. Jiří Chalupník 
 

Na začátku jednání Osadního výboru (dále jen OV) byla schválena jako zapisovatelka nová členka : Petra 

Foglová a znovu  jmenován  pokladníkem: Tomáš Stejskal. 

Finanční příspěvek na činnost OV se členové jednohlasně shodli věnovat na veřejné kulturní akce, jak 

tomu bylo dosud. 

Dalším bodem byl návrh činnosti na další volební období: 

1. nedořešený problém s kanalizací na horním konci Kunčic „U Křížku“ - vznesení dotazu, jestli 

tamní občané platící stočné, platí i za uložení odpadu na ČOV. 

2. zúžená komunikace u bývalé (již zbourané) chalupy Motlových, vyřešení nebezpečného místa. 

3. autobusová zastávka „U Marků“ (Jan Marek)- nezpevněná plocha, „mrtvé“ místo, kde často 

parkují různá vozidla, návrh na odkup pozemku (již předjednáno); 

4. špatný stav autobusové zastávky „Jednota“ v pomyslném centru obce - stará, plechová, rezavá ; 

5. nepřehledné místo na komunikaci za mostem směrem ke skautské klubovně „Urbanka“ - řidiči 

často odbočují doprava místo pokračování po hlavní silnici; řešení: úprava dopravního značení, 

nástřik pruhu na vozovku; 

6. hřbitov- celkový stav; osvětlení - podle slov Jiřího Chalupníka již naplánováno; odstranění 

vzrostlých tújí na horní straně; rozšíření směrem na farní pozemek; 

7. přeložka obecní cesty nad Šlezingrovými směrem k bytovkám - stále nedořešeno, požadavek na 

finanční spoluúčast majitelů pozemků ? 

8. lávka přes řeku - ve zhoršeném stavu po kanalizačních pracech spol. Eurovia; dotaz na reklamaci; 

9. dosypání krajnic vozovky nad „Traktorkou“ - nebezpečný úsek - příkop, tráva; chodník tamtéž - 

ucpané kanály, voda teče na silnici (jaro, TS); 

10. pokračování chodníku pod „Traktorkou“ - p. Šeda v předběžném jednání připustil výměnu 

pozemku u silnice za trojúhelníkovitý cíp městského pozemku za jeho stodolou - dotaz na 

zasíťování;  Jiří Sršeň jako majitel pozemků vedle silnice u řeky souhlasí s využitím pozemku 

k  vytvoření zpevněného úseku chodníku na svém (je zde už veřejné osvětlení) - prodej ne, věcné 

břemeno?; 

11. zúžená komunikace u Havránků - vegetace na pozemku zasahuje do vozovky, zeď se zábradlím - 

udělení souhlasu s odstraněním vegetace; 

12. posyp komunikace za Havránkovým- díry v silnici, TS spravily, ale díry znovu; 

13. komunikace u Krejsů + zatáčka u jezu - dům v zatáčce určený k demolici, vedle vozovky 

v kopečku sráz - aplikace patníků s odrazky (o pouti tudy jezdí náhradní doprava); 

14. komunikace u Dostálů (č.p. 195) ve špatném stavu - seškrábnout krajnici + frezing; 

15. vegetace zakrývající znak Kunčic u Bielikových za mostem u jezu- souhlas s odstraněním; 

16. „školní“ autobus - po aktuální změně jízdního řádu zrušena konečná zastávka Orlice, tělocvična 

spoje z Lanškrouna přes Kunčice; spoj od ZŠ U Dvora jede na nádraží; 

17. nástěnka OV (vedle autobusové zastávky „Jednota“) - pouze fotografie; schváleno. 

Termín dalšího jednání OV byl předběžně stanoven na 5. 3. 2015. 

Přemysl Pokorný 

    Předseda OV 
 

Zapsala: Petra Foglová 


