
Zápis č. 40 ze setkání Osadního výboru Kunčice dne 14. 6. 2018 

Přítomní: Přemek Pokorný, Tomáš Stejskal, Lukáš Stejskal, Václav Krejsa, Jiří Moravec, Petra 

Foglová;  

Omluven: Pavel Petr 

Host: Bc. Jiří Chalupník 

V úvodu byly projednány finanční záležitosti, návrh na rozdělení prostředků ve zbývající části 

kalendářního roku byl jednomyslně schválen v následujícím znění: 

Beat Camp – tradiční hudební festival v Kampeličce 28. 7. 2018 …………………………… 1 000 Kč 

Honění kohouta – podzimní posvícení ……………………………………………………………........ 1 000 Kč 

Rozsvěcení vánočních stromů ……………………………………………………………………………….. 1 000 Kč 

 

Dalším bodem jednání byl stav komunikací. 

 p. Martin Tomek (č. p. 151) požádal o odvodnění a opravu městské komunikace, jejíž 

součástí je i příjezd  k jeho pozemku. V případě opravy komunikace trvalejším 

materiálem (asfalt), nabízí finanční spoluúčast na realizaci; 

 P. Tomáš Stejskal (č. p. 61) upozornil na nepřehledný úsek na křižovatce proti jeho 

nemovitosti a spolu s dalšími občany navrhuje vylepšit situaci instalací ještě jednoho 

zpětného zrcadla k již stávajícímu; 

  OV znovu připomíná neutěšený stav komunikace u Sýkorových (č. p.54) a nutnost její 

správy (např. frézingem); 

 

Další připomínky a dotazy: 

 P. Faltus se opět dotazuje na nepovolenou skládku stavebního materiálu u č. p. 89, 

která se postupně zvětšuje; 

 OV znovu připomíná chybějící část kanalizace (cca 1 metr) u Štěpánků č.p. 56, kde 

tímto vznikla nebezpečná prohlubeň v bezprostřední blízkosti cesty. Pan Štěpánek 

upozorňuje i na šíření silného zápachu z tohoto porušeného kanalizačního potrubí.   

 Pomník obětem 1. světové války – OV tímto děkuje paní Věře Krejsové za 

dlouhodobou údržbu květinové výzdoby pomníku; úprava prostředí již byla 

diskutována, p. Haupt informoval o  návrhu úpravy a údržby, jehož realizace byla 

přislíbena; 

 zeleň na křižovatce u Konzumu – OV přijal připomínku p. Jana Marka o přebujelém 

stavu vzrostlých stromů na trojúhelníkovém prostranství křižovatky, OV navrhuje 

lokální ohledání a případnou úpravu podle aktuální potřeby, nejlépe pak včasnou 

úpravu v době vegetačního klidu. 

                                                                                                  Předseda OV Kunčice Přemek Pokorný 

Zapsala: Petra Foglová 



 


