Obecní úřad Hořešovice
listopad 2021

INFORMACE PRO OBČANY
1. Stavební práce na návsi:
Od začátku října probíhají na návsi práce na I.etapě projektu zklidnění dopravy. Projekt má
2 části SO 101 a SO 102 viz.přiložené situace.
Stavbou je úprava stávajících ploch 2 rozlehlých křižovatek v obci Hořešovice – na návsi a
na západním začátku obce. Rozlehlé a špatně organizované plochy křižovatek budou zredukovány na využívané plochy a dopravní proudy jednoznačně usměrněny, na zbývající ploše
stávajících křižovatek se pak podle potřeby umístí chodníky, vjezdy na sousední pozemky a
případně klidové či zelené plochy.

SO 101 Náves
Návrh řeší situaci stávající nepřehledné křižovatky umístěním stykové křižovatky. Tento návrh nabídne markantnější zmenšení zpevněných ploch za současného zvětšení zatravněných ploch. Zaslepí se a zruší vozovka před budovou knihovny. Styková křižovatka je navržena na co nejkolmější připojení silnice III/23722 s co nejvýhodnějšími rozhledovými poměry,
které lze v dané situaci dosáhnout. Poloměry odbočení a šířky umožňují pohyb nákladních
vozidel a autobusů.
V současné době jsou realizovány práce na pokládce nových obrubníků, které budou tvořit
tvar nové křižovatky a jsou rekonstruovány stávající plochy chodníků. Do konce roku by měly
být dokončeny práce na nových chodnících, vytvořeno parkovací stání pro 3 vozidla a dokončena rekonstrukce stávajících chodníků. Se zástupci správy silnic je v jednání pokládka
nového živičného povrchu.
Na jaře příštího roku by byly zahájeny práce na revitalizaci plochy před starou školou tak,
aby zde vznikla nová zelená klidová plocha s komunikacemi pro pěší.

SO 102 Křížení II/237 a III/23720 (křižovatka silnic od Líského a od
Bilichova)
Návrh úprav v tomto místě obce spočívá v úpravě směrového vedení vedlejší komunikace
III/23720 a oddělení samostatných sjezdů přeměnou na účelovou komunikaci. Komunikace
II/237 zůstane zachována se stávajícími směrovými i šířkovými parametry, pouze s ohledem
na její souběžné vedení s hřištěm, zde bude v úseku přibližně 200m snížena rychlost na
30km/h. Směr vedení silnice III/23720 se upraví a sjednotí oproti současnosti, kdy řidič jedoucí směrem od Bílichova, si podle směru jízdy vybral, kudy bude ostrůvek objíždět. Současné přímější vedení, které vzbuzovalo psychologickou přednost, bude zrušeno a všechna
vozidla budou muset nejprve projet směrovým obloukem, aby se mohla kolmo napojit na silnici II/237. Tato jakási šikana zároveň pomůže dodržovat povolenou rychlost jízdy v obci. Na
silnici III/23720 se v oblouku připojí místní obslužná komunikace.
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Samostatné sjezdy, které se připojovaly na silnice III/23720 a II/237 v tomto místě budou obslouženy ponechanou asfaltovou plochou (zachovanou po přímějším vedení silnice
III/23720). Pro přehlednost situace budou do prostoru osazeny zatravněné plochy, které oddělí pojížděné plochy a společně s vodorovným dopravním značením usměrní provoz.
Tyto práce budou realizovány dle finančních možností obce v následujících letech. V souvislosti s tímto projektem byly zadány projekční práce na realizaci chodníků spojujících již realizované komunikace pro pěší s areálem dětského hřiště a požární nádrže na západní
straně obce a s hřbitovem na východní straně obce.

2. Regulační plán:
Byla podepsána smlouva s Ing. Arch. Markem Bečkou na vypracování regulačního plánu
na plochy SV1, SV2 a SV7 (plochy na východním konci obce určené pro novou zástavbu v
majetku soukromých osob) v souladu s rozhodnutím zastupitelstva. Cena za vypracování regulačního plánu dle smlouvy činí 128 000,-Kč.
Regulační plán bude zpracován v pěti fázích, délka projednávání závisí na rychlosti řízení s
jednotlivými dotčenými orgány, předpoklad vydání je nejpozději do 2 let od zahájení prací
(10/2021):
I. fáze návrh zadání regulačního plánu dle § 64 stavebního zákona, včetně jeho konzultace a
odladění s určenými zástupci objednatele a včetně součinnosti s obcí i pořizovatelem při jeho
projednání a úpravách.
II. fáze stavební uzávěra – návrh opatření dle § 97 až 99 stavebního zákona, včetně jeho
konzultace a odladění s určenými zástupci objednatele a včetně součinnosti při vyhodnocení
a zapracování stanovisek, námitek a připomínek.
III. fáze návrh RP pro společné jednání dle § 65 stavebního zákona, včetně jeho konzultace
v rozpracovanosti s určenými zástupci objednatele a včetně prezentace při společném jednání (bude-li pořizovatelem požadována).
IV. fáze úprava návrhu RP pro veřejné projednání dle § 67 stavebního zákona, včetně součinnosti při vyhodnocení stanovisek ze společného jednání a připomínek a včetně prezentace návrhu na veřejném projednání.
V. fáze úprava návrhu RP pro vydání (čistopis) dle § 68 odst. 1 a § 69 stavebního zákona,
včetně součinnosti při vyhodnocení výsledků veřejného projednání.
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3. Co nás čeká do konce roku :
Halloween:
Sobota 6. 11. 2021 od 14.30 hodin budova staré školy Hořešovice. Zveme malé i velké na
halloweenské tvoření.
Program:
výroba: lucerniček, voňavých mýdel, plovoucích svíček, halloweenských příšerek, písničky,
pohádka. Večer: stezka za pokladem a pro starší děti „Halloweenský film“.
Občerstvení zajištěno.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Sobota 13. 11. 2019 od 9-10,30 hodin, vzhledem k výkopovým pracem bude místo přistavení kontejneru u váhy.

Nácvik adventního vystoupení dětí
Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku na návsi v Hořešovicích. V rámci této
akce mají Vaše děti možnost vystoupit na návsi u Betléma. (zpívat,tančit,hrát na hudební nástroj...)
Pro malé děti (0- 7 let) bude zkouška v budově bývalé školy 18.11 a 25.11 v 16 hod. Uděláme si příjemné odpoledne a nazkoušíme krátké vystoupení (max.2 básničky a 2 písničky).
Starší děti mohou přijít také a vyzkoušet si vše před malým publikem.
Pokud budou chtít děti vystoupit rovnou až na místě, prosím, kontaktujte nás, abychom je zařadili do programu.
Moc se na všechny těšíme.
Kolektiv matek Hořešovice
tel: 606866513 (Lucie Falcníková)
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První adventní neděle - rozsvícení vánočního stromku:
29. 11. 2021 Vás všechny zveme na adventní odpoledne spojené s nadílkou pro děti, rozsvícením stromečku. Naši nejmenší si pro nás připravili vystoupení, přijďte si je poslechnout,
zahřát se svařáčkem, a zpříjemnit si tak první adventní neděli.

Koncert v kostele BLUEBERRY:
Blueberry koncert v kostele 22. 12. 2021 od 18.00 hodin.

Setkání u stromečku :
24. 12. 2019 od 15,00 hodin na návsi.
Již tradičně se můžeme setkat u stromečku na návsi, poslechnout si vánoční písničky, popřát
si hezké svátky a zkrátit si tak čekání na Ježíška.
Přichystáno je malé občerstvení a dáreček.
Těšíme se na Vás.

4. Úpravy na hřišti u rybníka
Obecní zastupitelstvo děkuje panu Pavlovi Stejskalovi za výrobu a montáž "vrátek" na dětském hřišti u rybníka. Pan Stejskal provedl práce a dodávku materiálu zcela zdarma ve svém
volném čase a přispěl tak k vyšší bezpečnosti našich dětí pohybujících se na dětském hřišti
Z bezpečnostní ch důvodů byl na hřišti odstraněn přístřešek, který soužil pro hudbu, hrozil
zde pád střech. V jarních měsících počítáme s dalším rozšířením posilovacích prvků .

Vážení občané, věříme, že se s Vámi do konce letošního roku setkáme, že nám to letos
situace dovolí a naplánované akce se v rámci možností uskuteční.
Těšíme se na Vás
Přejeme Vám v nového roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

Zastupitelstvo obce

