
NÁVRH 
Koncepce požadavků na investice, opravy nebo údržbu 

obce Nová Ves II 
v období 2014 - 2018 

 
 
 
Zpracovaná koncepce požadavků investic v Nové Vsi II vychází z jednání, které  
se uskutečnilo v rámci schůze Osadního výboru dne 18. 11. 2014 za účasti místních 
občanů s místostarostou a zastupitelem obce Martinem Hušnerem.  
 
 
 
Krátkodobé požadavky na investice, opravy nebo údrž bu 
 
Oprava panelové cesty k čističce – několikrát již byla upozorněna starostka a poté 
i zastupitelstvo na špatný stav panelové cesty vedoucí nejen k čističce, ale zejména 
k bytové zástavbě. Cesta byla poničena v souvislosti s výstavbou kanalizace v obci. 
Několikrát již bylo přislíbeno, že se cesta opraví, avšak  do dnešního dne nikdo 
žádné práce na opravě nezahájil. Po panelové cestě jezdí občané osobními auty  
a hrozí jejich poškození vzhledem k výmolům. Může dojít i k úrazu, příp. nějaké 
zlomenině.  
 
Osvětlení panelové cesty – obyvatelé bydlící v této části lokality požádaly starostku  
o vybudování osvětlení v této části obce. Bylo přislíbeno, že se tím bude obec 
zabývat při plánování výdajů na rok 2015. Cesta je využívána i pro pěší, zejm. pro 
děti, které tudy chodí na autobus. 
 
Osvětlení u domu čp. 16 – je třeba umístit jeden sloup veřejného osvětlení u tohoto  
domu.  
 
Oprava místní komunikace v horní části návse (u domu čp. 10) – byla poničena při 
budování kanalizace v obci. Jsou zde velké výmoly, kdy může dojít k poškození 
vozidel a škodu budou vymáhat na OÚ. 
 
Odvoz posekané trávy – v rámci běžné a pravidelné údržby celé obce žádá Osadní 
výbor, aby obec zajistila po vzájemné domluvě  buď přistavení kontejneru nebo 
vozíku, kam se bude tráva ukládat a bude připravena k okamžitému odvozu. 
Současný stav považuje za špatný. Uprostřed obce je kompost, který svým pachem 
znepříjemňuje život občanům žijícím v této části obce. V letním období je zde velký 
výskyt komárů a dalšího hmyzu. 
 
Umístění zrcadla u výjezdu od novostaveb na hlavní komunikaci  - je třeba znovu 
jednat s DI v Kolíně o umístění zrcadla. Umístěná dopravní značka situaci nevyřešila. 
Místní občané nechtějí řešit obecní komunikaci, ale výjezd na komunikaci ze směru 
od Českého Brodu, kde je velmi silný a nebezpečný provoz. Řešením není ani 
pokácení  stromů v blízkosti výjezdu. Navrhují místní šetření ze strany DI, případně 
se obrátit na nadřízený orgán. 
 



 
Dlouhodobé požadavky na investice, opravy nebo údrž bu 
 
Vybudování chodníku a přechodů – v obci nejsou vybudovány chodníky ani 
přechody, které by zajistily bezpečnost dětí i dospělých. Zejména v ranních hodinách, 
kdy děti chodí na autobus je velmi silný provoz, kdy může dojít ke střetu osob  
a automobilu. Pěší chodí po silnici, kde není vyznačen ani její okraj.  
 
Rekonstrukce budovy čp. 26 – budova bude využívána pro společenské a kulturní 
akce. Na OÚ je zpracován projekt rekonstrukce budovy.  
 
 
 


