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Zápis jednání osadního výboru v 
Trocnově 

Přítomni: 
 Josef Razím 

 Ing. Marek Ehrlich 

 Pavel Lilák 

Omluveni: 
 Mgr. Alena Kazimourová 

 Lubomír Petr 

OV projednal návrh rozpočtu na rok 2018 

Požadavky na údržbové práce 

 Údržba chodníků a místních komunikací v zimním období a následný úklid po zimě 

 Sekání a údržba stok 

 Sekání travního porostu na veřejném prostranství 

 Sazenice stromků (rychle rostoucí pro živý plot) k osázení kolem dětského hřiště 

 Oprava fasády osadní budovy (přívod vody) 

 Oprava/výměna dvou lavic (z pivních setů)  

 Rozšíření veřejného prostranství o část "Hlinice" 

  V minulém roce došlo k vyčištění pozemku "Hlinice" (viz. Příloha 1) od náletových dřevin. Tento 

pozemek bychom chtěli dále pravidelně udržovat a zkultivovat tak, aby bylo možno jej využívat 

veřejností. 

 Likvidace tújí u pozemku parcelní č. 226/3 

 Túje zde zasahují do elektrického vedení a je nutné je pravidelně stříhat, stíní osvětlení chodníku 

a do budoucna bychom tento prostor navrhovali jako místo pro zastávku náhradní autobusové přepravy 

pro ČD. Viz dále, bod Investiční akce (Příloha č.2) 

 

Provedení oprav, drobných prací a nákup drobného majetku 
 Vybudování zpevněné plochy před osadní vývěskou (přesun z roku 2017), obr.č. 9, Příloha č.3 

 Doplnění dalších tří kusů laviček bez opěradla a 2. stolu k obecnímu rybníku. 
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Požadavky na investiční akce 
 Kompletní oprava povrchu vozovky na návsi (parcelní číslo 2534) 

Povrch vozovky je zde ve špatném stavu a nelze již řešit opravováním jednotlivých výtluků. Viz, 

fotodokumentace, Příloha č. 3 

 Přesun zastávky náhradní dopravy 

U pozemku parcelní č. 226/3 požadujeme túje nahradit nízkými keři a v místě vjezdu osadit lavičku 

s přístřeškem a odpadkovým košem. Místo by mohli využívat pěší při cestě k vlaku a v případě možnosti 

přesunu zastávky pro náhradní autobusovou dopravu ČD i jako čekárna. Nyní musí během výlukové 

přepravy cestující stát na chodníku a vystupovat do příkopu. 

Zastávka náhradní autobusové dopravy by se přesunula asi o 50 metrů výš k obci, ale cestující by mohli 

čekat pod střechou a místo by se zpřehlednilo. Viz Příloha č.2 

 Likvidace navážky u kravína 

V průběhu let (zejména v období opravy silnice) byla plocha kolem kravína využita jako dočasná skládka. 

Tento prostor stejným způsobem využívá i zemědělské družstvo, které zde ukládá vybrané kamení z polí. 

Tento stav láká k dalšímu „černému“ ukládání odpadu a proto požadujeme pozemek odklidit. Jedná se 

pouze o inertní odpad (hlína a kamenivo). 
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Příloha č.1 
Hlinice 

Obecní pozemky, parcelní číslo 189/9,189/10,189/11 
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Příloha č.2 
Túje a sezení s přístřeškem (pro účely chodců a cestujících)
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Příloha č.3 
Oprava povrchu silnice na návsi 
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Trocnov         23.8.2017 

 Obr2

 Obr3



Trocnov         23.8.2017 

 Obr4

 Obr 5



Trocnov         23.8.2017 

 Obr6

Obr7



Trocnov         23.8.2017 

 Obr8

 Obr9 

 



Trocnov         23.8.2017 

 


