
Město Česká Kamenice
náměstí Míru 219, PSČ 407 21

Osadní výbor Filipov a Pekelský Důl

Zápis z jednání Osadního výboru Filipov a Pekelský Důl ze dne 22. 12. 2022

přítomni: P. Janovská, K. Jírava, M. Hartman, M. Šach
omluveni: D. Pavlíková

Návrh programu jednání:

1. Harmonogram a místo pro setkávání OV

2. Plán činností pro rok 2023

Navržený program byl schválen.

Harmonogram setkávání a místo pro konání schůzí OV

P. Janovská přivítala nové členy Osadního výboru. Jako první úkol bylo navržení vhodného místa
pro konání schůzí OV s ohledem na „spravedlivou“ dostupnou vzdálenost zástupců místních částí.
Jelikož nedošlo k jednoznačnému nalezení vhodného místa s ideální poměrovou vzdáleností, bylo
domluveno, že místo konání bude stanovováno střídavě vždy jednou z místních částí. Setkávání OV
bude probíhat dle potřeb, návrhy termínů a míst konání budou předávány do skupiny (WhatsApp),
dokumenty budou sdíleny v elektronické podobě s možností editace.

Plán činností pro rok 2023

P.  Janovská  předložila  návrh  činností  pro  rok  2023  vycházející  z  doposud  nesplněných
dlouhodobějších cílů, doplněný o aktuální záležitosti. Plán byl diskutován a upravován. M. Šach
doplnil ještě další návrhy a požadavky ze strany občanů místní části Filipov. 

Schválený plán činností pro rok 2023 je přílohou zápisu.

á
předseda OV



Plán činností v roce 2023
Pekelský Důl:

◦ rekonstrukce autobusové zastávky – průhledná podoba

◦ zřízení nového vodovodního řadu

◦ oprava místní komunikace p. č. 2559 u stanoviště s kontejnery (RD č. p. 4) – vyplnění děr a
úprava (zpevnění) povrchu stanoviště

◦ zajistit  opravu propadlé  komunikace  u  hlavní  silnice  (telefonní  sloup)  vlastníkem (křížení
komunikací p. č. 2560/2 a p. č. 2581/1)

◦ prodloužení  (dostavění)  obrubníku,  aby  nedocházelo  při  deštích  ke  splavování  štěrku  z
komunikace p. č. 2560/2 na soukromý pozemek p. č. 2245/1 nacházejícím se pod úrovní této
komunikace 

◦ nádoba na štěrk (posypový materiál)

◦ oživit kulturní život v místní části

◦ nalezení vhodného místa (prostoru) pro společné setkávání místních občanů

◦ snížení rychlosti při příjezdu od obce Kunratice - dopravní značka pro snížení rychlosti

◦ zjistit možnosti zesílení televizního a telefonního signálu (přenašeč, zesilovač) 



Filipov:

◦ likvidace stávajícího prostoru pro uložení bioodpadu u zastávky

◦ zrušení prostoru zastávky jako místa pro ukládání odpadu, její oprava včetně vnitřní lavičky

◦ oprava místní komunikace p. č. 1120/2 – vyplnění děr (za zastávkou u domu č.e. 2)

◦ obnova pomníku obětem 1. světové války, na jehož místě je nyní právě nedůstojně skládka
bioodpadu 

◦ vývěsní tabule a lavička - zvážit možnost jejich přemístění – nyní je tam nové kontejnerové
stání

◦ obnova výklenkové skalní kapličky u Bílého potoka a přístupové cesty s označením tohoto
místa

◦ umístění dopravní značky „Pozor zvěř“ za odbočku na Filipov, na úroveň pily, ke stávající
značce „Slepá ulice“

◦ likvidace náletových dřevin (křoví) v esíčku pod č.p. 42 pro zpřehlednění  zatáčky

◦ zprovoznění závory na cestě do Všemil za rozcestníkem Nad Svinským dolem, která byla před
lety na základě petice občanů Filipova Lesy ČR zřízena dle nařízení CHKO Labské Pískovce,
k zabránění neoprávněného vjezdu do lesa a odhazování odpadů do Svinských dolů

◦ nalezení vhodného místa (prostoru) pro společné setkávání místních občanů
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