Osadní výbor Josefov
Zápis 03/2018 z jednání osadního výboru Josefov (OVJ)
dne 04.04.2018 v penzionu Wunsch 18:00hod
Přítomni: Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, Mgr. Stanislav Černý, Čeněk Resl, Karel Kulhavý,
Jaroslav Král, Milan Diviš, Milan Libich
Omluveni: Ing. Jiřina Jelínková, Natálie Gažiová, Jiří Panenka, Zdeněk Jansa,

Nepřítomni: Aleš Hubáček
Hosté: ---

1. Odvolání člena OVJ pana Aleše Hubáčka – z důvodu četných neomluvených
absencí, či pozdních omluv z jednání OVJ projednal odvolání z funkce člena OVJ
pana Aleše Hubáčka. V roce 2017 byl pan Hubáček přítomen pouze na jednom
jednání OVJ.
OVJ schvaluje odvolání pana Aleše Hubáčka z funkce člena OVJ.
Hlasování 7-0-0
2. Informační a navigační systém pro josefovské promenády – předseda OVJ podal
informaci o 3 připravovaných vycházkových trasách na josefovských promenádách,
uskutečnila se ukázka návrhů označení od firmy LSK (informační tabule, doplňkové
směrovky), dále jsou ve jednání i informativní cedule (Vstup na vlastní nebezpečí –
pád do hloubky a možnost pádu předmětů z výšky).
Dále také v rámci tohoto bodu bylo diskutováno sporné místo na jenom z okruhů –
přechod přes silnici v Tyršově ulici v místě bývalého schodiště, kde při zavedení
okruhů do provozu hrozí pro chodce nebezpečí.
OVJ bere na vědomí návrh označení josefovských promenád od firmy LSK.
Hlasování 7-0-0
OVJ doporučuje zřízení přechodu pro chodce, či místa pro přecházení
v Tyršově ulici v místě bývalého schodiště.
Hlasování 7-0-0
3. Parčík u památníku fortifikace (za kostelem) – seznámení s projektovou
dokumentací (K. Sinkoviczová, DiS.)
OVJ bere na vědomí navrhované řešení parčíku u památníku fortifikace (K.
Sinkoviczová)
Hlasování 7-0-0

Osadní výbor Josefov
4. Řešení prostoru mezi kostelem Nanebevstoupení Páně v Josefově a bývalým
vojenským špitálem v Josefově – přestaven návrh (K. Sinkoviczová, Dis.). V rámci
tohoto návrhu by měla být instalována socha sv. Barbory, patronky stavitelů pevnosti.
Plánované odhalení 5/2019.
OVJ vyjadřuje podporu záměru instalace sochy sv. Barbory v prostoru mezi
kostelem v Josefově a bývalým vojenským špitálem v Josefově.
Hlasování 7-0-0
OVJ bere na vědomí navrhované řešení v prostoru mezi kostelem
Nanebevstoupení Páně v Josefově a bývalým vojenským špitálem v Josefově
(K. Sinkoviczová), dále ale doporučuje respektovat původní stav této prostory.
Hlasování 7-0-0
5. Informace o průběhu prací na Masarykově nám. – dokončení předběžně do
31.05.2018.
OVJ bere na vědomí informaci o dokončení prací na Masarykově náměstí
v Josefově předběžně ke dni 31.05.2018.
Hlasování 7-0-0
6. Situace v Masarykových sadech – opět diskutováno parkování automobilů
v okrajových částí sadů, dále pak zneužívání dětského hřiště mládeží, pro kterou již
věkově není určeno.
OVJ žádá Městskou policii Jaroměř o zvýšený dohled nad Masarykovými sady,
případné pěší prohlídky tamního dětského hřiště.
Hlasování 7-0-0

Návrh na usnesení ZM:
•
•

ZM bere na vědomí zápis OVJ č. 03/2018 ze dne 04.04.2018.
ZM odvolává pana Aleše Hubáčka z funkce člena Osadního výboru Josefov.

Příští zasedání OVJ: 02.05.2018 v 19:00 v penzionu Wunsch
Zapsáno v Josefově dne 05.04.2018

Zapsala: Petra Šilhánová Hajpišlová
Odsouhlasil: Milan Libich, předseda OVJ

