
Zápis ze schůze OV ze dne 15. 9. 2017 

Přítomni: p. Velinská, p. Rulák, p. Helclová, p. Vávrová 

a občané Mezirolí.  

Omluveni: p. Čáslavský, p. Tesař, p. Cibuzar 

Pozvána byla paní starostka Jitka Pokorná, která se dostavila. 

 

Body jednání: 

1) Kanalizace pod školkou po levé straně směrem od školky ke kruhovému objezdu. 
Občané musí samy hradit vybudování kanalizace k patě pozemku. Ostatní je akce VAK Karlovy Vary 

2) Revitalizace návsi 
Oslovena společnost COLAS. Společnost COLAS podala návrh s rozpočtem na 850.000,- Kč 

3) Školka v Mezirolí 
V jednání záměr, zda rozšířit kapacitu školky na 2 třídy, to by bylo o 14 míst více. 
85% dotace, zbytek hradí město. Projekt je již zpracován. 

4) OV požaduje opravit nájezd na cyklostezku vedle mateřské školy 

5) Obchod na návsi 
Bohužel není zájem o pronájem, i přesto, že je nájem stanoven na částku 1,- Kč/měsíc. 

6) OV vznáší dotaz, jak často se odváží kontejnery s TO u chat (odbočka ke kempu U Tomáše) 

7) OV žádá vyřešit zpřehlednění čísel popisných. Mohly by se zavést informační tabule u odboček 
z páteřní komunikace s čísly popisnými jednotlivých domů. 

8) OV žádá zřízení zrcadla pro bezpečný výjezd cyklistů z cyklostezky u mateřské školy. Není 
přehledné, zda nejede z pravé strany od Karlových Varů automobil. 

9) Různé 
Podáno písemné upozornění na opakované nesekání pozemků. Stížnost je podána od občanů „z 
ohrady“ a od občanů „podél páteřní komunikace, dolní část“. Problém se týká nesekání a nepečování 
o pozemky: 
pč. 433/11 - vlastník SJM Švajdler Aleš Ing. a Švajdlerová Irena Ing., Boční 409/2, Bohatice, 36004 
Karlovy Vary 
pč. 431/8 + 433/1 – vlastník DENVER REALESTATE s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 14000 Praha 4 
pč. 431/17 – vlastník Město Nová Role 
pč. 148/1 – vlastník Česká republika, Státní pozemkový úřad 
pč. 148/2, 148/10, 148/11 – vlastník IMOS development, Brno 
pč. 148/21 – vlastník paní Masarovičová, Nová Role. Pozemky nejsou sekány vůbec (pč. 148/11) 
nebo velmi pozdě koncem měsíce červenec nebo až v srpnu. 
OV žádá město, aby vyzvalo vlastníky příslušných pozemků, aby se o ně řádně starali, jelikož 
způsobují okolním majitelům nemovitostí škody kvůli zaplevelování a v případě, že se náprava 
nestane, Ov žádá možnost finančních postihů dotčeným osobám. 
 
Občané z domů čp. 190 a 191 žádají o prohlídku vzrostlých stromů dendrologem, nacházejících se na 
pozemku města před jejich domy a to v období vegetace. Tato prohlídka a prořez se uskutečnily 
v době vegetačního klidu. Většina odumřelých větví, které nebyly v období vegetačního klidu 
odstraněny, jelikož je nelze všechny rozpoznat, padají na pozemní komunikaci, včetně chodníku pro 
chodce, ploty a pozemky čp.190 a 191. 

 

 

Schůze ukončena v 19:00h 

Vypracovala: B. Velinská 

 


