
Osadní výbor Záluží

           Záluží 11. června 2011

Zápis z členské schůze OV Záluží

Dne 11. června 2011 se konala od 19,00 hod. v kabinách TJ Sokola Záluží členská schůze OV Záluží. 
Členské schůze se zúčastnil:       předseda -

           členové - Bartošová Jana
                           Bošková Věra

            Hruška Josef
                                                                      Forejtová Ludmila

            Kuželová Petra
            Žižka Jaroslav

Program jednání: 1) seznámení členů OV Záluží o proběhlých jednání týkající se obce 
  2) kanalizace v Záluží a její příprava
  3) veřejné osvětlení 
  4) zastávka BUS
  5) kontejnerové stání
  6) bytovky
  7) dětské hřiště
  8) sekání trávy
  9) ČOV Nehvizdy
10) most

Jednání schůze vedl předseda, který na počátku schůze obeznámil všechny členy OV Záluží se 
všemi skutečnostmi, které byly do současné doby od doby poslední schůze projednány.

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi členy OV Záluží.

Z diskuse k jednotlivým bodům:

1) viz. úvod schůze OV Záluží – zpráva předsedy
2) Osadní výbor Záluží považuje stejně jako většina občanů za prioritu intenzivního jednání ohledně 

kanalizace v naší obci s následnou realizací. Není možné neustále čekat na vyjádření jedné osoby, což 
trvá již několik let. Vždy je možné navrhnou jinou variantu. OV se přiklání k levnější variantě, kterou 
je spádová kanalizace s případným využití dotace 

3) Veřejné osvětlení je v naší obci již několik desítek let. Vlastní tělesa svítidel jsou mnohdy poškozena 
vandalstvím. V současné době při jedné z bouřek, která byla doprovázena silným větrem došlo 
k vylomení celého tělesa světla v ulici Karla Brabce, které spadlo na těleso vozovky. Je velké štěstí, že 
toto těleso nepadlo na některé ze zaparkovaných osobních mot. Vozidel, která parkují na druhé straně 
vozovky od tohoto světelného zdroje. S tímto ohledem je nutno přistoupit k jejich kontrole a při 
realizaci NNV k tomuto vedení přiložit nové rozvody pro veřejné osvětlení a provést výměnu všech 
světelných zdrojům, které jsou v havarijním stavu. K výměně světelných zdrojů, které byly 
v havarijním stavu bylo již přistoupeno v Čelákovicích a jednalo se o totožné světelné zdroje. 

4) Zastávka BUS je neudržována, poničena a do současné doby je zde na chodníku inertní posyp ze 
zimního období. Chodníky jsou zde zarostlé travou, že není poznat zda se jede po trávě a nebo po 
chodníku. Je nutné zde vyřešit stání nákladních vozidel, které parkují přímo před zastávkou směrem 
na Nehvizdy, kdy jednou stranou vozidla stojí na chodníku a tímto jej poškozují. Bylo by vhodné 
umístit na vozovku příčný práh na kterém by byl umístěn přechod pro chodce. Vozidla zde jezdí 
mnohdy vysokou rychlostí a tímto by bylo eliminováno možné nebezpečí pro přecházející chodce. 

5) Žádáme o vybudování kontejnerového stání na křižovatce ulic Mstětická – Druhá, kde jsou kontejnery 
na papír a sklo. Dalším stáním, které by bylo vhodné upravit je stání u bytovek v ulice  V Zahrádkách,
kam by byl přemístěn i kontejner na platy, který je cca 150 metrů od tohoto stání. Kontejnery, které 



jsou na zastávce BUS žádáme již delší dobu přemístit na místo po bývalé trafostanici, kde v současné 
době je kontejner na plasty. U všech kontejnerových stání, jak jsou požadován je nutno vybudovat 
zpevněný povrch, která bude ohraničen obrubníkem a bude plynule navazovat na vozovku.

6) U bytovek je nutno v odvézt suť, která je zde po bývalých nájemnících. Následně do okolí první 
bytovky navézt hlínu tuto urovnat a následně toto prostranství zatravnit. OV toto projedná s nájemníky 
bytovek a určí místo, které se bude trvale sekat. 

7) Na dětském hřišti je nutno dosypat písek pod jednotlivé prvky. Bylo by vhodné opravit oplocení a 
dodat chybějící plaňky. U vstupních vrátek se nachází přerostlé křoví, které by bylo vhodné také 
odstranit a dodat ještě jeden požadovaný prvek, jak bylo ze strany obce přislíbeno.

8) Sekání trávy jak bylo stanoveno obcí, kdy by v letošním roce měly být pouze dvě seče je 
neuspokojivé. Jedna seč již proběhla a to je počátek prázdnin. V současné době je tráva již vzrostlá a 
bylo by vhodné ji posekat. OV požaduje, aby obec domluvila sekání škarpy v nebezpečné zatáčce na 
hlavní silnici vedoucí do Nehvizd proti bytovkám. V současné době obec zabezpečuje sekání škarpy, 
která se nachází blíže k bytovkám. Druhou stranu vysekává majitel přilehlého domu, který s ohledem 
na jeho věk toto sekání již není schopen a po tolika letech ani ochoten zabezpečit. 

9) OV na popud mnoha občanů požaduje, aby byl vyřešen problém nefunkční ČOV Nehvizdy. Mnohá 
jednání předsedy OV s vedením Nehvizd nikam nevedou, jedná se o sliby a planá slova. Skutečnost, 
že obec Nehvizd vykoupila pozemek pod ČOV a zde chce realizovat další stupeň dočištění nikam 
nepovede, jelikož problém je v nátoku a kapacitě ČOV, která je na aglomerát Nehvizd 
poddimenzována. Při stávajícím stavu se v Nehvizdech neustále staví a záměrem Nehvizd je neustále 
se rozvíjet, ale stav na ČOV není řešen. 

10) Most přes železnici je v havarijním stavu a tak je nutné tuto věc řešit a to ze strany obce, která by 
vyvolala jednání se zástupci SÚS případně přizvání mostního inženýra, který tento most má ve své 
kompetenci. 

Jednání OV Záluží bylo předsedou po projednání všech bodů  programu ukončeno v 21,15 hod. 
Členové OV se jednomyslně shodli na usnesení, kterým je osobní projednání všech bodů tohoto jednání se  
zástupci obce a to přímo na místě, tak aby vedení města si mohlo vytvořit svůj názor na skutečný stav věci.
Termín na projednání byl stanoven do konce měsíce června. 

Sepsal: předseda výboru
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