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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

květen 2018

Čarodějnice na hřišti
Letošní slet čarodějnic bude v pondělí 30. dubna od 17,30 hodin na
hřišti. Pro děti budou připraveny soutěže,
soutěže, přineste si sebou špekáčky
na opečení a dobrou náladu!

Poděkování
Obecní úřad touto cestou děkuje všem, kteří si udělali čas a přišli ve čtvrtek 12.4.
pomoci uklidit obec od nepořádku. Zároveň také děkujeme všem, kteří si během
roku sekají pozemky před svými ploty a pomáhají nám tak udržovat v obci pořádek.
V obci je minimum
imum chalup, kde na pozemek před plotem vlastníci nesáhnou, ani
kdyby tam byly metrové kopřivy, ale většina z nás se snaží uklízet, protože
chceme, aby se nám zde dobře žilo a vesnice byla hezká. Ještě
eště jednou opravdu moc
děkujeme a vážíme si toho.

Vítání nových občánků v Dřevěnici v neděli 27.5.2018
Obec se nám rozrůstá, v loňském roce se narodily další malé děti.
Jsme rádi, že můžeme letos v květnu udělat další vítání občánků,
které bude na obecním úřadě 27.
2 května 2018 od 10,30 hodin
Srdečně zveme nejen rodiče, ale i další příbuzné

Obyvatelé „Lázeňské ulice“ zaslali v únoru dopis na obec. Celé znění tohoto dopisu bylo
uveřejněno v březnovém čísle Dřevěňáčku. Vše jsme obratem zaslali k rukám pana Mgr.
Červíčka na Královéhradecký kraj.
kraj. Zde uvádíme jeho odpověď, která přišla na obec v
dubnu. Pan Mgr. Červíček ve svém dopise uvedl mimo jiné toto:
V případě silnice III/2863 se jedná o silnici,
silnici s ohledem na její dopravní
pravní význam,
význam zařazenou do
kategorie C – zbývající silnice III. třídy. Musíme potvrdit, že pokud se týká stavebního stavbu
silnice III/2863, tak povrch vozovky této silnice je hodnocen
Královéhradecký kraj realizoval v bezprostředním okolí obce Dřevěnice
ce významné silniční
stavby – například opravu silnice II/501 – Svatojánský Újezd – Choteč – Lužany – Špice,
opravu silnice II/286 – Jičín – Valdice – Železnice. V roce 2017 byla zahájena oprava silnice
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III/2861 v úseku Valdice – Studeňany – začátek obce Dřevěnice s plánovaným pokračováním
v letošním roce.
Co se týče cesty III/2863, zde není vyhotoven diagnostický průzkum, ani se nepřipravuje
projektová dokumentace na rekonstrukci této silnice. Dále bych Vám chtěl připomenout, že
dne 1.3.2018 proběhlo jednání zástupců Správy silnic i za Vaší účasti, na kterém Vám byla
nabídnuta možnost převodu stavby této silnice, která má v současné době charakter místní
komunikace, do vlastnictví obce Dřevěnice. Převod komunikace by byl proveden za předem
definovaných a vzájemně schválených podmínek.
Převodem této stavby a jejím zařazením do sítě místních komunikací by bylo obci umožněno
stanovit na ní provoz dle požadavků obce v souladu s platnou legislativou.
Ve věci požadavku občanů na řešení problému s povrchovou vodou Vás ujišťuji, že obnovení
uvedeného propustku bude dle vyjádření společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje
a.s., která na základě dlouhodobé smlouvy s Královéhradeckým krajem zajišťuje údržbu a
opravy krajské silniční sítě, provedeno do 30.6.2018.
Není to ovšem jediná varianta řešení. Dále jsem pověřil kolegy ze společnosti Správa silnic
Královéhradeckého kraje a Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. k dalšímu jednání
s Vámi na téma rozsahu opravy předmětné silnice a předpokládám, že definitivní stanovisko
k řešení havarijní situace proběhne po vyhodnocení tohoto posouzení.

Pan Vích, Inspektor silniční sítě, cestmistrovství Nová Paka upřesnil způsob možné opravy
„Lázeňské ulice“, za předpokladu, že by poté byla předána do vlastnictví obce. Silnice
č.III/2863 bude tedy Královéhradeckým krajem opravena v případě uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci na obec
Dřevěnice. Oprava by proběhla tak, že pro vyrovnání podélného a příčného sklonu vozovky
bude provedena vyrovnávka z asfaltového betonu na stávající povrch. Následně se provede
pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu v tloušťce 50mm. Na spojení asfaltových
vrstev bude použit spojovací postřik z asfaltové emulze.
Na stav silnice III/2863 reagovali obyvatelé „Lázeňské ulice“ peticí za omezení průjezdu
dopravních prostředků nad 3,5 t a snížení rychlosti na 30 km v hodině v obci Dřevěnice. Zde
uvádíme celé znění: MY, OBČANÉ OBCE DŘEVĚNICE TÍMTO ŽÁDÁME ZASTUPITELSTVO OBCE
DŘEVĚNICE K JEDNÁNÍ S NADŘÍZENÝMI ORGÁNY OHLEDNĚ OMEZENÍ PRŮJEZDU
DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ NAD 3,5 t. OBCÍ A SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA 30 KM/H.
ODŮVODNĚNÍ: OBEC DŘEVĚNICE LEŽÍ MIMO HLAVNÍ TAHY DOPRAVY. NAŠÍ OBCÍ PROJÍŽDÍ
VELKÉ MNOŽSTVÍ AUT, KTERÁ SI ZDE ZKRACUJÍ CESTU. NÁKLADNÍ AUTOMOBILY MOHOU
VYUŽÍT SILNICI NA P.Č. 525, K.Ú. ÚLIBICE, KTERÁ NEVEDE PŘES ŽÁDNOU VESNICI. V OBCI
JSOU SILNICE V HAVARIJNÍM STAVU, ROZPRASKANÉ, S VÝMOLY. KRAJNICE VOZOVKY JSOU
NEZPEVNĚNÉ, NENÍ VYŘEŠENO ODVODNĚNÍ. DOMY, KTERÉ PŘÍLEHÁJÍ K SILNICI VLIVEM
OTŘESŮ PRASKAJÍ. NEVYHOVUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VEDE K TVORBĚ OBROVSKÝCH KALUŽÍ, KDY
PŘI PROJETÍ AUTOMOBILŮ STŘÍKÁ VODA DO ELEKTROMĚRŮ, PLYNOMĚRŮ, NA PLOTY A NA
DOMY. PŘI VYHÝBÁNÍ DVOU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ ROZJÍŽDĚJÍ ÚZAVĚRY VOD
PŘÍPOJEK JEDNOTLIVÝCH DOMŮ. POHYB OSOB NA TĚCHTO SILNICÍCH JE NEBEZPEČNÝ.
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Starosta obce se informoval na možná dopravní omezení, které požadují signatáři petice, na
Dopravním inspektorátu Policie ČR, Územní odbor Jičín. Bylo mu sděleno, že k dopravnímu
omezení vozidel nad 3,5 tuny je třeba mít např. odborný posudek, z něhož by vyplýval
havarijní stav vozovky. I tak by muselo být umožněno dopravní obsluze využívat silnici, tedy
všem vozidlům obsluhující Alimpex a.s., Plastomav.d., vozidlůmS.H.Cargo s.r.o. a rovněž i
zemědělským subjektům, které obhospodařují přilehlé zemědělské pozemky. Snížení rychlosti
na 30 km/ hod je možné pouze v určitých případech, např. pokud se v místě nachází škola
nebo dětské hřiště a lze předpokládat vběhnutí dětí do vozovky. Tyto výjimky je třeba
dodržet, i pokud by došlo k převodu majetkových práv silnice z Královéhradeckého kraje na
obec Dřevěnici a stala by se z ní místní komunikace. Rovněž je nemyslitelné jakékoliv umělé
zužování silnice nebo stavba zpomalovacích prahů.
Vyjádření pana starosty k dané situaci v „Lázeňské: Je vhodné se vůbec zamyslet nad tím,
zda je převod silnice III/2863 pro Dřevěnici z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodný.
Silniční síť II. a III. třídy vznikla z velké části ze zpevněných starých vozových cest, jejichž
rozšiřování bylo mnohdy provedeno pouhým rozšířením vozovky bez úpravy podkladních
vrstev. Silnice nebyly po skončení životnosti vozovek obnovovány, podkladní vrstvy nebyly
nikdy rekonstruovány, mnoho objektů je za hranicí životnosti.
Následek je vidět, kraje vozovky se propadají a silnice má profil do oblouku.Navrhovaný
způsob opravy je sice na první pohled zajímavý, ale jedná se v podstatě o kosmetickou
opravu, která nijak neřeší nutnou opravu samotného základu silnice. Při zatížení dnešním
provozem, který nelze, jak je výše uvedeno nijak omezit, by opravená silnice vydržela
odhadem 5-10 let a obec by do její opravy musela investovat nemalé prostředky. Lze
předpokládat, následné opravy v řádu statisíců, spíše milionů.
Další jednání o „Lázeňské ulici“ proběhne 2. května na zastupitelstvu obce Dřevěnice.

Výběrová řízení
Obec obeslala firmy s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na další
akce v Dřevěnici. Otvírání obálek proběhlo 4. dubna na obecním úřadě. Uvádíme zde všechny
firmy a jejich nabídky.
Vodovod a kanalizace hlavní řád + přípojky v lokalitě „Na Chmelnici“ za vývařovnou
1) Roman Hrdlička, IČ 48180394 – 1.071.586,- Kč vč. DPH
(hl. řád 870629,- Kč + 200.957 Kč)
2) KVIS Pardubice, a.s., IČ 46506934 – 1.657.877,- Kč vč. DPH
(hl. řád 1.327.543,- Kč + přípojky 330.334,- Kč)
3) Zemix – zemní práce s.r.o., IČ 02575779 – 1.656.666,- Kčvč. DPH
(hl. řád 1.385.558,- Kč + přípojky 271.108,- Kč)
4) Stavoka Kosice a.s., IČ 25275119 – 1.959.887,82 Kč vč. DPH
(hl. řád 1.553.824,- Kč + přípojky 406.064,- Kč)
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5) Mareš – Provádění staveb – Karel Mareš, IČ 44474890 – 2.313.869,31 Kč vč. DPH
(hl. řád 1.838.433,96 Kč + přípojky 475.435,35 Kč)
6) RULF Nová Paka, s.r.o., IČ 26009498 – 4.035.954,- Kč vč. DPH
(hl. řád 3.749.887,- Kč + přípojky 286.067,- Kč)

Osvětlení v lokalitě „Buda“ a „U skladováku“
1) Rydval Elektro, s.r.o., IČ 25298194 – 346.630,87 Kč vč. DPH
(část 2– 221.000,85 Kč + část 3 – 125.629,52 Kč)
2) Maděra a Šípek, spol. s r.o., IČ 45144664 – 373.498,66 Kč vč. DPH
(část 2 – 237.052,82 Kč + část 3 – 136.445,84 Kč)
3) Elektro Okřínek, s.r.o., IČ 27128270– 410.360,56 Kč vč. DPH
(část 2 - 258.320,43 Kč + část 3 - 152.040,13 Kč)

Ohlédnutí za měsícem……..

Letošní velikonoční turnaj ve stolním tenise vyhrála Katka Schlöglová.

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
601 395 386
736 279 726
723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

