Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Janová

Datum a místo konání: 28.8.2016 v Restauraci Janová.

1.Zahájení:
Předseda kontrolního výboru zahájil jednání v 18.30hod.
2. Návrh reklamace realizace komunikace Ústí-Hovězí
Občané Janové, kteří mají nemovitosti u hlavní silnice (č. II/ 487) podali KV stížnost na
nekvalitní práce při rekonstrukci silnice. Zásadní nedostatky jsou v sedání podloží pod obrubníky,
vykřivení obrubníků a především zatékání dešťové vody ze silnice do dvorů a zahrad - viz foto
přílohou.
KV doporučuje občanům, kteří jsou dotčeni těmito problémy, podat stížnost na Ředitelství silnic
Zlínského kraje a zároveň navrhuje zastupitelstvu obce pověřit starostu obce, aby rovněž podal
stížnost na výše uvedené nedostatky po rekonstrukci silnice a následně informoval ZO o průběhu
řešení reklamace ze strany ŘSZK.

3. Dodržování předepsané rychlosti v obci
Stejně jako na ZO v srpnu 2016 i na KV 2016/2 byly přednesena stížnost na nedodržování
předepsané rychlosti vozidel v obci. Členové KV diskutovali tento problém a vzhledem k řešení
problému na předešlém jednání ZO nebylo ujednáno žádné stanovisko.

4. Dodělávky a opravy po kanalizaci v obci
Členové KV poukázali na nedodělky a zjevné nedostatky po opravě silnic při realizaci kanalizace
v obci. Jednalo se především o chybějící trativody u č. p. 164 pod sjezdem z mostu, dále u č.p.149
na cestě od mostu k hlavní silnici a u č.p.133 od hlavní silnice k vlakové zastávce. Na těchto
místech je komunikace nevhodně provedena tak, že dešťová voda neodtéká nebo nevsakuje
mimo komunikace.
Dále byl zmíněn nedodělaný kryt v cestě u pomníku padlým v I. sv. válce, kde je cca0,5m2 plechu
10cm zapuštěného pod úrovní nového asfaltu.
KV doporučuje pověřit starostu o řešení zmíněných nedostatků s dodavatelem stavby.

5. Webové stránky obce
V souvislosti s dodržováním rychlosti v obci bylo zmíněno, že na stránkách obce je internetová
anketa: „Pro omezení rychlosti aut na hlavní cestě byste raději použili“. Protože tato záležitost je
poměrně historická, KV doporučuje tuto anketu zrušit.

……………………………………………….
Dalibor Bartík
Předseda kontrolního výboru
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