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Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 21. zá í 2021

Zápis a usnesení

ítomní lenové: T. Mosler, J. Horák, V. Srnka, B. Šimek, M. Škodová

1) Úvod, schválení programu
edseda Tomáš Mosler p ivítal ú astníky sch ze Osadního výboru B ezové Hory (OsV). Byl

schválen program sch ze.

2) Úpravy mobiliá e a zelen  v okolí kostela sv. Prokopa
Osadní výbor projednal a potvrdil zájem o následující úpravy a investice.

„Malá vyhlídka“ u vodárny: Oprava poškozené lavi ky. Odstran ní n kterých menších strom
a náletových d evin, které omezují výhled na m sto. Umíst ní kovového zábradlí (na levou stranu,

i pohledu od kostela k vyhlídce) podél p šiny vedoucí na vyhlídku. U hlavní sinice umíst ní
zna ek (šipek) informujících o vyhlídce.

Úpravy podél silnice: Umíst ní nového altánu nedaleko kostela, v prostoru mezi silnicí a vodárnou
(p i pohledu od nám stí napravo od silnice). Vým na ervených plastových odpadkových koš  za
koše s d ev ným obložením. P idání odpadkového koše ke k ižovatce nad závorou, u za átku lesní

šiny (naproti odbo ce k bývalému Dolu Prokop).

Svah pod kostelem sv. Prokopa: Pro ezání a odstran ní náletových d evin, zejména v ástech
ístupných prost ednictvím lesních p šin. Zlepšení výhledu ze stávajícího odpo inkového místa

v ásti pod domy .p. 14 a 40. Bude vznesen dotaz na možnost dopln ní tohoto odpo inkového
místa o grilovišt .

Nové prvky (altán apod.) by byly financovány z „osadního fondu“. Podrobnosti o úpravách a nových
prvcích budou p edány p íslušným odbor m a organizacím m sta. OsV se shodl na tom, že správce
lesa Koráb by m l v celé lokalit  lesa provád t pravidelnou pé i a údržbu.

3) Závory na pozemku u vysíla e
Osadní výbor znovu projednal problematiku nepo ádku a poškozování zelen  na pozemku
u vysíla e a potvrdil zájem o umíst ní závor. (S financováním z „osadního fondu“.) Místostarosta
zatím s tímto nesouhlasí, kv li údajnému problému s p ístupem pro provozovatele vysíla e. OsV se
domnívá, že p edání dodate ných klí  lze snadno vy ešit, a požádal o op tovné posouzení.

4) Bankomat
Dle aktuálních informací od odboru investic by m l být bankomat nebankovní spole nosti umíst n
(jako zabudovaný) na pozemku sm rem ke dvoru pizzerie Atollo. Dle vyjád ení odboru investic
památká i s tímto zám rem souhlasí.
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5) Rekonstrukce Prokopské ulice
Z aktuálních informací odboru investic vyplývá, že v sou asnosti se eší stavební povolení. Po
získání povolení bude p ipravena dokumentace pro provedení stavby, v . rozpo tu. Pokud vše
dob e p jde, v lednu 2022 by mohlo být vyhlášeno výb rové ízení. Následn  bude ješt  nutno
vy ešit dopravní opat ení. V dubnu 2022 by mohla být rekonstrukce zahájena.

6) Strojovna
Prob hla diskuse o prostorách strojovny bývalého Dolu Marie, které m sto nedávno nov  pronajalo
soukromému investorovi. OsV se shodl na zájmu o bezplatné poskytování prostor pro p íležitostnou
innost b ezohorských spolk  apod.

7) Úpravy h išt  Na Cvi
len osadního výboru J. Horák (správce h išt  Na Cvi ) shrnul možné úpravy h išt  Na Cvi ,

které by byly zapot ebí v souvislosti se zvažovaným položením um lého trávníku. Podrobnosti
budou projednány s m stem.

8) Architektonická sout ž – nám stí J. A. Alise
lenové OsV se seznámili se jmény len  poroty, která bude hodnotit návrhy v architektonické

sout ži na revitalizaci nám stí J. A. Alise. Prob hla krátká diskuse o pr tazích p i realizaci zatím
nevyhlášené sout že.

9) Lípa na nám stí J. A. Alise
Prob hla diskuse o neuspokojivém stavu lípy na nám stí J. A. Alise. Dle n kterých názor , v etn
posouzení odborníkem, je lípa v kritickém stavu. Bylo dohodnuto, že len výboru B. Šimek zjistí
u Technických služeb, jaká byla b hem léta provedena opat ení ke zlepšení stavu (na základ

ív jšího požadavku OsV).

T. Mosler ukon il po projednání všech bod  programu sch zi Osadního výboru.

Zapsal T. Mosler, B ezové Hory dne 21. zá í 2021


