
Osadní výbor Záluží

           Záluží 1. února 2011

Zápis z členské schůze OV Záluží

Dne 1. února 2011 se konala od 18,00 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) dešťová kanalizace a její vyčištění 
  4) opakované dořešení odstranění kořenů bříz v ulici Haškova u domu pana Štefíka
  5) údržba dětského hřiště
  6) vyhotovení kontejnerového stání v ulici Haškova a Mstětická
  7) ČOV Nehvizdy
  8) nutnost opětovně jednat s SÚS ohledně vybudování propustku na ulici Zálužská u bytovek
  9) rekonstrukce veřejného osvětlení

                             10) rekonstrukce rozvodů el. vedení
              11) most nad železnicí
              12) rekonstrukce zastávek
              13) vandalismus v obci
               14) dopravní situace v obci
               15) autobusová doprava
               16) instalace teplé vody v kabinách a revize plynového kotle

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 a dojednány. Jednalo se 
zejména o informace k rekonstrukci NN a veřejného osvětlení, o problémech s kanalizací pro naši obec, 
informace o stavu jednání týkajícího se ČOV v Nehvizdech, informace od SÚS a správy mostů k Zálužskému 
mostu. Dále předseda sdělil své záměry jakým způsobem si představuje činnost VO Záluží na rok 2011.
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi členy OV Záluží.

Z diskuse k jednotlivým bodům:

1) viz. úvod schůze OV Záluží – zpráva předsedy
2) OV musí neustále požadovat po obci, aby byla vypracována projektová dokumentace na kanalizaci a to 

bez ohledu na skutečnost zda dojde k domluvě mezi městem a vlastníkem pozemku na jehož 
rozhodnutí všichni čekají. Je zřejmé a bylo by i vhodné najít jinou variantu, která jistě existuje.

3) Je nutné provádět pravidelné čistění odtokových škarp, které odvádějí vodu z naší obce. Vždy po zimě 
se tyto škarpy zaplňují inertním materiálem, který se zde hromadí a zhoršuje tak odtok dešťové vody. 

4) Nechat odstranit kořeny ve škarpě v ulici Haškova, které jsou zde již několik let a i přes sliby bývalého 
vedení nebyly do současné doby odstraněny. OV dodal nabídku soukromé společnosti k odstranění 
těchto kořenů, ale tato nebyla městem a SÚS akceptována.

5) Na Dětském hřišti je nutno provádět pravidelnou údržbu a to jak jednotlivých prvků, tak i oplocení, 
které je poškozováno. Ze strany OV bude prováděn dohled prostřednictvím jednotlivých členů. Písek, 
který je pod houpačkou není pravidelně měněn i přes skutečnost, že tento dle návodu v projektové 
dokumentaci by se měl měnit každý rok. Nyní se pouze písek dosypává.



6) Obec by přivítala konečně vyhotovení vhodných kontejnerových stání v ulici Haškova a ulici 
Mstětická. Současný stav je nevyhovující, kdy kontejnery stojí na silnici, chodníku a nebo na 
travnatém porostu.  V okolí kontejnerů je nepořádek.

7) ČOV Nehvizdy je nefunkční i přes její intenzifikaci dochází už při slabém dešti k přetoku nečištěné 
vody, který obsahuje tuhé exkrementy, jenž končí v rybníce a na soukromých pozemcích přes které 
potok vede.

8) S ohledem na BESIP je nutno vybudovat propustek na ulici Zálužské v zatáčce u bytovek, kde se při 
dešti u pravé strany ve směru jízdy na Nehvizdy hromadí dešťová voda, která zasahuje do celého 
jízdního pruhu. SÚS měla projektovou dokumentaci již vypracovanou, ale vše ztroskotalo na financích. 
Nutno jednat zda nejde tento propustek vybudovat v letošním roce.

9) Veřejné osvětlení je v havarijním stavu a bylo by vhodné provést jeho výměnu. Tato výměna by měla 
jít v souběhu celkovou rekonstrukcí rozvodů el. proudu ( NN ) v naší obci, která je plánována. 
V současné době probíhá stavební řízení k rekonstrukci NN a navrhuje se projektová dokumentace na 
rekonstrukci veřejného osvětlení. OV se vyjádřil k projektové dokumentaci na rekonstrukci veřejného 
osvětlení, kdy navrhl umístění dalších světel VO na místa, kde tyto chybí.

10) viz. bod.9 s dodatkem, že rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce rozvodů el. vedení v obci 
by mělo korespondovat, čímž by došlo jistě ke snížení nákladů na výkopové práce, které jsou jak je 
známo nejdražší na celé investici.

11) Neustále jednat se správou mostů Středočeského kraje. Most je v havarijním stavu. Pata mostu se 
rozevírá do strany, kdy následně h schodů umístěných na jednom bohu mostu se zde propadá vozovka. 
Neustálé navyšování živice na vozovce nic neřeší. Mostní části jsou narušeny, zábradlí je zkorodováno 
a ochranné desky jsou uvolněny. Dešťová kanalizace mostu se neudržuje a je zanesena. Vozovka je 
samá výtluka.¨

12) Při rekonstrukci NN a el. osvětlení by bylo také vhodné uvažovat nad již přislíbenou rekonstrukcí obou 
zastávek. 

13) Členové OV musí důsledně působit a potírat vandalismus v naší obci, který je na vzestupu. Na setkání 
žen bylo předsedou OV sděleno jak je možné postupovat.. Toto bylo dále objasněno velitel MP, který 
předal tel. kontakt na dozorčí službu MP kam je možno zatelefonovat.

14) Požádat opětovně MP a PČR, aby pravidelně byla měřena rychlost, která je zde mnohokrát 
překračována. Možnost využití radaru zapůjčeného od Vojenské policie, které dohodl předseda OV.

15) Požadovat od vedení obce, aby při úpravě jízdního řádu vyžadoval návaznost autobusu na vlak a 
opačně. V současné době tomu tak není i přes naše urgence. Autobus nečeká na příjezd vlaku  a nebo 
přijíždí k nádraží v době, kdy vlak již odjel. 

16) Po četných urgencích nechat nainstalovat do kabin TJ Sokola Záluží ještě jeden bojler na teplou vodu. 
Nechat překontrolovat plynový kotel a provést revizi tohoto kotle. Vše bylo ze strany obce slibováno, 
ale nikdy nerealizováno.

Jednání OV Záluží bylo předsedou po projednání všech bodů  programu ukončeno v 20,15 hod. Následně 
bylo domluveno, že další jednání OV bude dne 16. dubna 2011 od 18,00 hod. Všichni členové souhlasí 
s termínem jednání, který byl stanoven a nikdo se na tomto jednání předčasně neomluvil

Sepsala: Jana Bartošová
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