
Zápis ze schůze 
 Osadního výboru Všedobrovice a Štiřín 

10.12.2021 
Přítomni za OVVŠ: Mgr. Petr Pělucha, Marie Dukátová, Monika Černá, Ivan Bjalončik. 

Omluvená: Michaela Valentová 

Dne 10. prosince 2021 byla svolána poslední schůze OVVŠ, během níž jsme volnou diskuzí probrali 
následující:  

1) Nesvítící lampa VO před hasičárnou. 

Osadní výbor žádá obec o rychlou opravu VO - bylo oznámeno obci 24.11.2021. (opraveno 14.12.2021) 
2) Příprava plánu akcí na příští rok 

a) Venkovní osvětlení prostoru kolem hasičárny  - z prostředků OVVŠ.  

b) Jarní brigáda: - vysázení aleje podél obecní cesty na parcele č 618 - z prostředků OVV 

                                    - případné umístěním lavičky, bude-li k dispozici od obce. 

c) Podzimní brigáda - nabízí se stavba podia u hasičárny (bude-li po výkopových pracích), 
nebo parková úprava prostoru “návsi” (parcely č.532/1, 533/2).  

d) Uskutečnit pravidelné akce pro děti a obyvatele osad - dětský den, letní setkání sousedů, 
Vánoční setkání aj.    

3) Separační hnízdo - trvající žádost o zamykací řešení - viz zápis ze schůze ze září 2021 

Osadní výbor nabízí obci pomoc - výrobu branky separačního hnízda a distribuci klíčů (pokud by mohly 
být použity zbývající prostředky z r. 2021 – tj. cca 15.000Kč). 
4) Bereme na vědomí stav projektů  - v návaznosti na přijatý dokument od pana Petra Valáška 
(8.12.2021) o stavu projektů ve Všedobrovicích a Štiříně doplňujeme: 

a) bod 15. - dokončení opravy zastávky ve Všedobrovicích - zasklení okna - realizuje OVVŠ. 

b) bod 16. - zastřešení zastávky u Čekalů ve Všedobrovicích -  Vzhledem k nemožnosti umístit 
zastřešení na stávající ploše zastávky, OVVŠ netrvá na realizaci, ale navrhuje a žádá o změnu umístění 
značky - z kolmého umístění k silnici na podélné umístění tak aby, kočárky nemusely sjíždět z chodníku 
dolů. 

c) bod 21. dosypání - urovnání vstupu do lipové aleje Všedobrovice - OVVŠ případně zařadí tento 
úkol do brigády osad v budoucnu. 

d) bod 23. retardéry Řepčická - OVVŠ navrhuje začít řešit možnou kompletní rekonstrukci komunikace 
v ulici Řepčická (Všedobrovice) v návaznosti na současný špatný stav a plánované kopání kanalizace, s 
opravou jen po výkopových otvorech. 

5) Dokončení opravy ulice Vnitřní 

OVVŠ žádá o dokončení opravy ulice Vnitřní. Bylo započato dne 30.10. a do dnešního dne nebylo 
dokončeno. 
6) Děkujeme obci za ořez stromů v úseku podél cesty mezi zámkem a stodolou ve Štiříně. 

Při této schůzi nenastala neshoda jednoty a tudíž nebylo potřeba hlasování. 

  
Za Osadní výbor Všedobrovice Štiřín 
Mgr. Petr Pělucha, předseda 


