
Zápis číslo 39 ze setkání Osadního výboru Kunčice ze dne 15. 3. 2018 

Přítomní členové OV: Přemek Pokorný, Tomáš Stejskal, Jiří Moravec, Pavel Petr, Václav Krejsa, Petra Foglová  

Omluven: Lukáš Stejskal 

Host: Bc. Jiří Chalupník 

 

    Pokladník Tomáš Stejskal seznámil OV s využitím mimořádného finančního příspěvku Městského úřadu ve 

výši 10 000 Kč na organizaci akce Hry bez katastru, která zdárně proběhla v areálu Ráj v lednu 2018. OV tuto 

veřejnou sportovně kulturní akci podpořil částkou 1 000 Kč. 

Dále byl jednomyslně schválen příspěvek OV 1 000 Kč na další tradiční akci stavění máje, která se v letošním 

roce koná u Kampeličky 30. 4. 2018. 

 

    Dalším bodem jednání byl stav komunikací. Jak zaznělo na hromadném setkání osadních výborů na 

Městském úřadě v lednu 2018, OV předkládá slíbený návrh na opravu místních komunikací na konci zimního 

období: 

 rozsáhlá prohlubeň v místě vyústění kanalizační vpustě  bezprostředně  vedle vozovky pod 

Adamcovými (č. p. 93); dle tvrzení místních občanů zde vznikají kolizní situace; 

 výtluky a prohlubně naproti č. p. 219 – napojení starého a nového povrchu; OV upozorňuje na nutnost 

místního ohledání;  

 prohlubeň v krajnici na pozemku vlastníka  p. Machačného ( č. p.   ) - časté kaluže, podmáčený terén; 

 havarijní stav celého úseku od křižovatky u Konzumu po sídlo firmy Gasterm (ve vlastnictví a správě 

SUS); s přispěním provozu nákladní dopravy  popraskané a propadlé krajnice vozovky, velké nerovnosti 

terénu; Jiří Chalupník avizoval opravu vodovodního řadu v tomto úseku;  

  trvale nebezpečný úsek vozovky bez chodníku v zatáčce u Dostálů (č. p.   ); do budoucna příslib 

nového chodníku; OV žádá alespoň opravu krajnice s vyřešením odvodnění lokality;  

 rovina nad Traktorkou – úsek s chodníkem, kde dochází k nechtěnému rozšiřování a propadu krajnice – 

dle místního šetření se jedná o majetek SUS ještě cca 2 metry od okraje asfaltového povrchu; OV vidí 

prostor pro řešení v podobě rozšíření vozovky nebo alespoň zpevnění krajnice ; 

 zatáčka pod Traktorkou – nevyhovující stav vozovky s propadem v okolí kanalizační vpustě bez 

prostoru pro chodce; 

 OV upozorňuje na celkový stav „pouťové“ komunikace (objízdná trasa v období Kopečkové pouti): 

ujíždějící svah nad jezem, prohlubně v zatáčce u jezu, nezpevněná krajnice i na rovině před zástavbou 

před křižovatkou u Traktorky; 

V tomto úseku u Poláčkových (č. p.   ) OV upozorňuje na stále se opakující nebezpečný jev v zimním 

období, kde povrchová voda stékající na vozovku namrzá a vytváří souvislou ledovou vrstvu; nutno 

vyřešit odvodnění oblasti. 

    Jiné opravy a stížnosti: 

 Pan Štěpánek (č. p. 56) podal návrh na opravu kanalizace v blízkosti jeho nemovitosti, prosí o doplnění 

chybějící části potrubí odpadové kanalizace v rozsahu 80 cm! 

 Sýkorovi a Hrdinovi znovu žádají o opravu kanalizace a doplnění materiálu v krajnici místní 

komunikace. 

 OV opět konstatuje špatný stav povrchu uličky pro pěší a cyklisty vedle Dietfurtu, správa nutná. 

 Stížnosti občanů na neexistující obecní osvětlení v úseku nad lávkou přes řeku, lampa před 

Šlesingerovými momentálně nefunkční, řešení situace již přislíbeno v souvislosti s dobudováním nové 

komunikace k bytovkám. 

                                                                                                                                  Předseda OV Přemek Pokorný 

Zapsala: Petra Foglová 


