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OSADNÍ VÝBOR MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ JIČÍN - LOUČKA 

 

Zápis č. 2. 

z jednání Osadního výboru dne 14. února 2019 v Klubu seniorů Loučka. 

počet členů: 11 

přítomni: J. Kotas, J. Hub, V. Dokulil, A. Elicer, P. Jaroň, P. Liška, H. Micková, 

L. Pístecký, J. Šimíček, M. Štěpánová 

omluveni: 0 

nepřítomni: J. Knop 

hosté: 0 

program: I.    Zahájení, přivítání přítomných, schválení programu 

 II.  Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání  

 III. Návrh investičních akcí pro m. č. Loučka pro další období 

 IV. Návrh změny ÚP N. Jičín č. 5 - stanovisko OV 

   V.   Různé  

K bodu I. 

 

Předseda OV p. Kotas přivítal přítomné členy OV a seznámil je s programem jednání, 

který členové obdrželi v předstihu e-mailem. 

Usnesení: 

2/1  - Osadní výbor schvaluje program jednání. 

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0  

 

K bodu II. 

 

Předseda OV p. Kotas provedl kontrolu zápisu z minulého jednání OV, který obdrželi 

všichni členové v předstihu e-mailem. 

K zápisu nebyly z řad přítomných vzneseny žádné připomínky a tento byl   schválen. 
2/II  - Osadní výbor schvaluje zápis z minulého jednání dne 15. ledna. 

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0  

 

K bodu III. 

 

Předseda OV p. Kotas předložil přítomným návrh investičních akcí v m. č. Loučka na 

další období v souladu s požadavkem vedení města. 

V úvodu tohoto bodu předseda konstatoval, že požádal čtrnáct dní dopředu e-mailem členy o 

jejich návrhy, o stejném byli rovněž požádáni občané sdělením ve vývěsních skřínkách OV. 

Protože nikdo z členů OV ani nikdo z občanů žádný návrh v požadovaném termínu nepodal, 

zpracoval předseda OV návrh ze znalosti věci a potřeb  investičních akcí v Loučce na období 

roku 2019 a 2020 (ZM schválena realizace chodníku od ZD po ul. Na Drážkách za 2 mil a  

výkup vod. řádu a zpracování PD na vodovod na Císařské za 400 tis. s realizací v r. 2020), do 

roku 2022 a dále do roku 2028, který poslal členům OV e-mailem k diskuzi. 



Po obsáhlé diskuzi k předloženému návrhu, byl tento doplněn o jeden bod, poté byl 

přítomnými schválen. Návrh je přílohou zápisu a bude předložen předsedou OV na poradě 

s vedením města dne 15. 2. 2019. 

Usnesení: 
2/III - Osadní výbor schvaluje předložený návrh na investice v m. č. Loučka pro další období  

          s jeho předložením vedení města na poradě předsedů OV dne 15. 2. 2019        

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0  

 

K bodu IV. 

 

Předseda p. Kotas seznámil přítomné  s od OMI MěÚ  došlým oznámením veřejného 

projednání návrhu změny č. 5 územního plánu Nový Jičín, které OV dostal na vědomí.  

Usnesení: 

2/IV - Osadní výbor bere na vědomí oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 5  

           územního plánu Nový Jičín a pověřuje předsedu OV o prověření na ÚPSŘ MěÚ, zda a  

           jaké změny se v tomto návrhu  týkají m. č. Loučka 

Hlasování: pro: 10 proti: 0, zdržel se: 0  

 

K bodu V. 

 

a) Informace předsedy OV: 

 

- o výsledku jednání ohledně „spravování“ webových stránek OV (jednání správce stránek  

   s p. Sobotíkem na MěÚ)  

- o dohodnuté prohlídce mís. komunikací dne 20. 2. s Ing. Mrklovskou (OMI MěÚ)  

  k provedení jejich vyspravení či celoplošných oprav   

- o výsledku e-mailové komunikace s Ing. Kubálkovou (OŽP MěÚ) v záležitosti úprav  

  zeleně v Loučce  (ul. Na Drážkách a na ul. Jičínská) 

-o uskutečněném Dětském maškarním reji spolu se ZO Čs. chovatelů s dotací města vč.  

  vyúčtování 

-o další akci OV s dotací města - turnaj ve stolním tenisu spolu s Jednotou Orel dne 8. 3.  

  v 16 h. v orlovně (plakátek, web) 

- o sdělení p. Jana Knopa k ukončení členství v OV (zatím není písemně) 

- o prováděné úpravě pergoly v prostoru ul. Za Korunou a jednání v této záležitosti s Ing.  

  Mrklovskou  

b) P. Pístecký 

- upozornil na špatný stav dvou plakátovacích  ploch u chodníku vedle domu Na Lani 267  

  (směrem k cyklostezce), které jsou velmi nebezpečné při sáňkování dětí z přilehlého svahu,  

  požaduje jejich odstranění 

-poukázal na problémy s otevřením školního hřiště i asfaltové plochy u ZŠ Dlouhá ze strany   

  od sídliště v období duben až říjen (v jiných měsících zamčeno) zejména pro děti  

 s požadavkem na celoroční zpřístupnění  

-vznesl požadavek na častější provádění úklidu sídliště ze strany TSM a na instalaci  

 odpadkových košů i se sáčky na psí exkrementy u cyklostezky Dlouhá - sídliště, kde chodí  

 mnoho občanů se psy 

-vznesl požadavek na odstranění suchých větví na stromech v oblasti sídliště kolem ul. Na   

 Lani a za domy směrem ke garážím Tvarstavu  

c) P. Hub - přednesl myšlenku na instalaci kamerového dohlížecího systému na ul. Jičínská  

 místo stávajících brzdících retardérů 

 



 

d) P. Dokulil - opět požaduje provedení úpravy kovové lávky přes potok Grasmanku  na    

   Jičínské, kde hrozí zejména při dešti a napadaném sněhu úraz chodců uklouznutím.  

   Zároveň vyslovil požadavek, aby při odklízení sněhu na chodnících, měl pracovník na stroji  

   lopatu na odklizení sněhu nejen z této lávky, kde stroj nevjede   

e) P. Kotas - vyslovil požadavek na provedení očištění přístřešků na autobus. zastávkách od  

    soli s nátěrem kovové konstrukce  

f) P. Jaroň - vyslovil požadavek na provedení opravy kanalizační vpusti na m. k. z Jičínské  

   k ul. Na Láni v polovině kopce  

Usnesení: 

2/V - Osadní výbor  

a) bere na vědomí informace předsedy OV 

b) požaduje po MěÚ řešení požadavků vznesených členy OV v bodu b), c), d), e) a f) 

Hlasování: pro: 10 proti: 0, zdržel se: 0  

 

V závěru  jednání se přítomni dohodli na přizvání ředitele městské policie na příští 

jednání OV k projednání některých aktuálních záležitostí týkajících se m. č. Loučka - z.: 

předseda OV 
 

Vzhledem k tomu, že nebyly další zásadní připomínky či návrhy k programu tohoto 

jednání, tak jej předseda OV ukončil. 

 

Příští schůze OV se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2019 od 18 hod. v Klubu seniorů. 

 

Zapsal: Jaroslav Kotas                          V Loučce dne 14. 2. 2019 

 

Obdrží:  

členové OV, bude vyvěšeno ve vývěsních skřínkách a na webu OV, bude zasláno  na 

sekretariát Městského úřadu Nový Jičín 

 

Příloha:  
Návrh na investiční akce v m. č. Loučka 

Prezenční listina  

 


