
Zápis ze schůze OV Količín dne 23.11.2020 

I. Zahájení 

Radovan Kaňa svolal(a) pravidelnou schůzku Osadního výboru v 18:30 dne 23.11.2020 v obecním 

domě 

II. Prezence 

Přítomni byli následující členové: 

Radovan Kaňa, Daniel Marek, Gabriela Nesvadbová, Iva Marková, Ing. Veronika Očadlíková, Mgr. 

Marta Fuksová 

Omluveni : Tomáš Marek 

 

III. Otevřená témata 

a) Značení v obci 

U křižovatky na Pravčice byl protažený retardér, ale protažení bohužel nestačilo a projíždějící cyklisté 

i auta retardér opět objíždí krajem silnice. 

Z důvodu bezpečnosti nutné prodloužit retardér až do konce silnice nebo instalace zrcadla do 

křižovatky.  

Urgence s možným doplněním ostatních značek v obci (mapa značení) a návrh na umístění nové 

značky v ulici vedoucí na cyklostezku.  

b) Řešení možných protipovodňových opatření 

Podat námět na oddělení životního prostředí s výsadbou stromů kolem Rusavy. Případně možnost 

zapojení se do akce ,, Zasaď si svůj strom“.  

 

c) Návrh na zakoupení a instalaci odpadkových košů (výměna starých do centra obce a 

nový koš doplněn k lavičce u mostku ve Všetulích) 

d) Vybudování nové cesty v ,,Opletě“ 

Byli osloveni majitelé půdy z důvodu možné realizace výstavby nové infrastruktury v obci, a to 

konkrétně nové cesty v,, opletě“. Vzhledem k nesouhlasu některých majitelů s touto výstavnou byl 

návrh zrušen.  

e) Rozšíření obecního rozhlasu 

Obecní rozhlas za zahrady k domu rodiny Fuksových č.p. 108 byl nainstalován.   

f) Možnost odkupu pozemku 96/2 

Možnost odkupu pozemku 96/2 ze soukromého do obecního vlastnictví. Je nutné projednat 

možnosti využité okolními obyvateli (parkování vozidel apod.) 

 



 

IV. Nová témata 

a) Investice obce 

Návrh na vybudování nového místa pro umístění kontejnerů na odpad. Nový prostor bude 

vybudován na obecním pozemku a dokola obstavený zídkou.  

b) Společenské akce 

Z důvodu nouzového stavu byly omezeny následující události:  

• Vítání občánků – bude přesunuto na nejbližší možný termín 

• Posezení se seniory – prozatímně zrušeno 

c) Jízda nákladních aut přes obec 

Nákladní auta projíždějící částí obce ničí povrch vozovky, především při přejíždění přes 

retardér. Bylo by vhodné po určitou dobu retardér odinstalovat.  

d) Nabídka na realizaci nové střešní krytiny  

• Budou osloveni zájemci pro vytvoření cenové nabídky na realizaci nové střechy 

budovy OV. 

Zápis provedla Veronika Očadlíková 

  


