
Zápis č. 27 MV Újezdec ze schůze občanů z ulice Spojovací ze dne 2.3.2017 

Přítomni: Lepič, Hanzlík, Stoklásková, Kleinová, Vystavěl, zástupci města, projektant a 

obyvatelé dle prezenční listiny 

1. Zahájení 

Předseda pan Lepič seznámil přítomné s přípravou projektu na opravu ulice Spojovací.  

2. Vystoupení projektanta 

Projektant představil projekt opravy ulice Spojovací. Vysvětlil přítomným, jakým způsobem 

bude probíhat oprava cesty a popsal jednotlivě pro každého obyvatele jednotlivých domů, co 

se bude v tom určitém úseku dělat. Poté vyzval přítomné k diskuzi. 

3. Diskuze 

Paní Bednářová – její dotaz zněl, jestli se v rámci opravy budou dělat vjezdy. Předseda MV 

řekl, že už při opravě ulice Ke Tmeni si každý vjezd platil sám. Tak to bude i nyní. Paní 

Bednářová nás upozorňovala, že při velké vodě teče voda celým jejím dvorem i vjezdem na 

nynější komunikaci. Na jejím dvoře není uděláno odvodnění, nicméně pokud bude chtít mít 

udělaný vjezd, bude si ho muset zaplatit sama. 

 

Pan Chytil – domluvili se s projektantem, že před jeho zahradou udělají větší obrubníky a tím 

svedou vodu po cestě dolů a nepoteče jeho zahradou až do domu. 

Pan Ondrášek ml. – ptal se také na odvod dešťové vody. Bylo mu vysvětleno, že po celé 

délce bude udělán betonový kanálek, kterým se bude voda odvádět do vpustí. Komunikace 

okolo jeho domu bude níž, než jsou obrubníky okolo jeho domu. 

Pan Stokláska  - na dvoře má zaparkované zemědělské stroje s výjezdem na ul. Spojovací. 

Jeho vjezd se bude dělat pevnější, aby vydržel výjezd těchto strojů. 

Pan Ondrášek st. – Požaduje zachování výšky obrubníků k výšce komunikace, jak je to nyní, 

aby neměl vodu až v domě. Na jeho návrh bylo rozhodnuto o přidání další příčné vpusti pro 

odvod vody z polní cesty z dubíček. 

4. Závěr 

Zastupitelé města, projektant, předseda MV, p. Vystavěl a obyvatelé šli ještě na ulici 

Spojovací, aby si situaci u jednotlivých domů prohlédli a ujasnili si to. 

Zapsala Ing. Ivana Kleinová 2. 3. 2017                                              

Předseda MV Újezdec 

Radomil Lepič  


