
Pracovní skupina INFRASTRUKTURA 8. 6. 2016  

 

Kancelář starosty, Červená Voda, 15:00 hodin 

Přítomni: František Čermák, František Anderle, Pavel Liepold, Lukáš Stejskal., Ing. Petr Mareš PhD. 

Omluveni: Ing. Josef Orlita, Ing. Bc. Martin Mikulášek, Bc. Zorjana Pryjmak, Dis 

Nepřítomen: František Horníček, Jaromír Klimeš 

Host: Miroslav Švestka 

 

TÉMA KOMUNIKACE V OBCI, UDRŽBA A ROZHLAS 

 

Úvod – MB – přivítání, rekapitulace předchozího setkání a výstupů. Čtení zápisu. Na tomto setkání 

bude diskutována otázka komunikací. Byl přizván pan Švestka.   

 

Petr Mareš předložil NÁVRH NA OPRAVU. K dispozici byly pasporty komunikací a další infrastruktury 

(např. mostky a propustě). 

 

Hlavní priority jsou vyznačeny červeně. Vedlejší priority oranžově. 

 

CESTY vyžadující pozornost  verze 8. 6. 2016 

   

KOMUNIKACE NÁVRH NA OPRAVU  POZNÁMKA 

Dolní a Horní Orlice   

Od hl. silnice dolů 
potřeba nový postřik 
nyní  

Výjezd po "opilecké" směrem na Králíky výsprava děr   

Konec u dolního lesa 
váže se na výstavbu 
vodovodu, poté asfalt   

Cesta k Bokovým od Pinkase 

frezing/štěrk pouze od 
potoka - vlastnické 
vztahy! 

Nyní řeší Lukáš Stejskal. Část je 
udělána, v létě proběhne 
penetrace, ideálně i s válcem. 
Zaměřit se na krajnice. 

Ke Kolářovým - nová komunikace provizorně opraveno   

Cesta k P. Liepoldovi a dále k Macanovi odložit 
Práce probíhají. U Liepolda 
spraveno. 

U bytových domů č.p. 91 – 94 (z loňska 
frézing ve velmi špatném stavu) odložit Pouze opravit díry. 

Od Ješiny nahoru podél potoka odložit Majetkově nevypořádáno. 

Cesta za Malečkem pod les (pro jeden 
dům) nerealizovat  
Šanov   

Šanovská horní cesta PRIORITA   

U hřbitova 
zamezit vytékání vody 
na silnici, výsprava děr   

K Petrovi Seidlovi a dále k ovčárně a 
dále k farskému lesu odložit  

Horní konec Šanova, resp. celková 
oprava páteřní komunikace (praskliny, odložit  



vydrolení asfaltu, ujíždějící břehy 
potoka 

Cesta na Křížovou horu oprava nyní srovnání 

Cesta panelová k panu Bílému dát něco do spár  
Cesta k paní Grolové odložit je na soukromém 

Horní Červená Voda   

K Jakubovi Vernerovi odložit nyní se bude dělat část kanalizace 

U Horníčků 
provizorně opraveno 
v březnu 2016   

K Dolečkovi odložit nyní se bude dělat část kanalizace 

U Luďka Bílého odložit špatné mostky 

K Romanovi Němcovi odložit 10m postříknout penetrací 

K novým parcelám - Švestka, Ptáček ??? nejdříve sítě 

Od Patloky k Vaňkovi odložit  
K Tomášovi Vernerovi a L. Hegerovi nový asfalt na cca 30 m Udělat s Ptáčákem 

Střed Červené Vody   
Přeložka u nové vlakové zastávky - 
nová komunikace 

v návaznosti na 
investice SŽDC HOTOVO 

U Kamlarů, Brůhů a Kemlerů asfalt HOTOVO 

sídliště Ptáčák - nová komunikace viz ZTV Ptáčák   

organizace dopravy u základní školy - 
nová komunikace odložit Odložit s novým byt. domem. 

parkoviště nemocnice odložit postačuje 

zdravotní středisko projekční práce Investice u Rolnické spol. 

horní školka 2 x překop, oprava ano 
Obrubníky  a asfalt. Částečně 
postřik. 

za Minářem výsprava děr popeláři - dát frézing 

lipová alej - farský les - křížová hora odložit majetková otázka 

konec asfaltky u fotbalového hřiště cca 15 m asfaltu  bude tam kopat VAK 2017 

parkoviště u paneláků stávající nad 
dlouhým panelákem  PRIORITA   

parkoviště u paneláků nové u trafa PRIORITA   

parkoviště u sídliště nad paneláky odložit  
pečovatelský dům odložit protáhnout 

garáže u pečovatelského domu  odložit oprava - vyhrabat 

parkoviště u Rolnické  odložit  
Částečné opravy za bývalou zeleninou 
směrem k hřišti odložit nové po VAK 

Rozšíření komunikace od panelových 
domů k nádraží ČD a dále ke 
Kartáčovnám odložit  
Cesta od Nezbedy k Halászovi odložit je jen tráva 

Garáže u sídliště Ptáčák odložit otázka 70m = 100 000 Kč 

Parkoviště u MŠ II odložit řeší se 

Cesta k Benešovi, Bednářovi (za 
penzionem u Evy) odložit částečně opraveno, nyní stačí 

Cesta k Hollymu  odložit zatím neřešeno 



Moravský Karlov a Bílá Voda   

K čp. 59 PRIORITA asfalt 

U Sběrného dvora - most u přejezdu, 
příjezd k sběrnému dvoru, příjezd k 
betonárce, spodní příjezd k Vernerovi, 
potenciální zimní výjezd pro rolbu 

uskutečnit v souvislosti 
s realizací sběrného 
dvora   

u pozemků p. Bína podkopání cesty na 
tři Dvory - vytékání vody vyřešeno 

na náklady majitele sousedního 
pozemku  

Mlýnice a Bílá Voda   
páteřní komunikace Mlýnice od 
Bartoňů po Hudecovi odložit oprava 2 děr 

Cesta směrem Heroltice odložit 

realizovat v rámci pozemkových 
úprav jako přístupovou cestu k 
pozemkům  

Cesta k Tanertovým a k Jányšovým odložit frézing 

Cesta k Pagáčům a dále k Chudým odložit byl udělán kanál 

Cesta k ČOV (i v areálu ČOV) odložit 
rekonstruovat po rekonstrukci 
vlastní čističky 

Parkoviště u Mš III částečně bude nástřik od školy ke hřbitovu 

Od bývalé školy k MEZU na B. Vodě částečně propady spravit frézingem 

Sjezd od Bílé Vody ke kolejím částečně zasypat schod 

 

ZASTÁVKY 

Proběhla diskuse o přesunu zastávky na posádce a od Dřevotvaru k bytovkám. Komplexně bude tato 

otázka řešena později zvlášť. 

 

MOSTY A PROPUSTĚ 

Obec má 45 mostků a 10 propustí. Jakub Fabián zadá mostky do Geosensu. Lukáš Stejskal je projde a 

posoudí jejich stav. Vytipuje nejhorší.  

 

Předběžně byly za nejhorší označeny tyto mostky: 

• Zatravněný u zmrzliny 

• U Patloky -  2017 opravit – zadat, nakreslit 

• U Luďka Bílého 

Další návrhy: 

• Opravuje se mostek u Korálků 

• Na Orlici potřeba mostky natřít 

• U Mohelnický šk. Zařízení chybí zábradlí 

• Rozebrat mostek/konstrukci na D. Orlici (u Málka) 

 

ÚDRŽBA 

ZIMNÍ – Údržba probíhá s ohledem na klimatické podmínky. Existuje plán zimní údržby, který není zcela 

aktuální. P. Beran zašle plán v odkazu společně se zápisem členům skupiny. Plán je třeba aktualizovat.  

http://www.cervenavoda.cz/plan-zimni-udrzby 

 

Z proběhlé diskuse: 

• Vyhrnují se i soukromé cesty s poplatkem 500Kč za rok (zvážit navýšení poplatku). 

• Hledá se záskok za pana Málka 

http://www.cervenavoda.cz/plan-zimni-udrzby


• Úvaha o nákupu mininakladače k údržbě chodníků. 

 

LETNÍ – Údržba probíhá intenzivněji. Jsou uzavřeny dohody s SMK za podpory našich VPP. Proběhla 

diskuse o rozsahu sekání SUZ na Karlově (2x ročně kraj, 3x ŘSD). Pracovníci obce se se sekacím strojem 

stále učí. 

 

ROZHLAS 

V 6/2016 byla podána žádost o dalších 60 stanic rozhlasu – varovného systému. Výsledky budou známy 

na podzim 2016. Možná rekonstrukce by mohla proběhnout v roce 2017. 

 

 

Z důvodu dovolených byly upraveny termíny dalších setkání: 

o 29. 6. 15 hodin STROMY zrušeno pro absence, Anna Kárníková (plán údržby a kácení) 

o 13. 7. 15 hodin ZELEŇ zrušeno pro absence, Walter, Vogl 

 

o 20. 7. 15 hodin SMS, PROPAGACE Petr Cink 

o 27. 7. 18 hodin STROMY, Anna Kárníková (plán údržby a kácení) 

o 10. 8. 18 hodin ZELEŇ, Walter, Vogl 

 

 

Zapsal Miroslav Beran, 20. 6. 2016 


