
V předešlém vydání zpravodaje jsme se z článku Pavla Krska, dozvěděli: „Stejně se provede násyp 

v místě školní autobusové zastávky na Hranicích, kde si paní místostarostka všimla, že v případě 

deštivého počasí naše děti stojí skoro v bahně.“ Alespoň z části tuto situaci rekapitulujeme. Od zřízení 

Osadního výbor Na Hranicích (2012) jsme poukazovali na nedostatečný stav vozovky, bezpečnost a 

nekryté stání pro děti čekající na školní autobus. Minulým vedením obce bylo přislíbeno zpevnění 

plochy.      

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka 
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V obecních zpravodajích jsme Vás informovali o našich podnětech zlepšit situaci. V říjnu 2013 jsme se 

radovali, že děti už nebudou muset stát v blátě. „Osadnímu výboru se podařilo prosadit zpevnění 

plochy v místě nástupu a výstupu dětí ze školního autobusu. Dosud děti nastupovaly a vystupovaly 

z autobusu na nezpevněnou plochu, přitom stačilo, aby jen trochu zapršelo a děti se musely brodit 

blátem. Jsem potěšen, že po letech provozu školního autobusu byl vyslyšen požadavek Osadního 

výboru.“  

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 
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Leden 2014: „Už v minulosti jsme upozorňovali na potřebu zlepšit situaci pro děti na zastávce školního 

autobusu. Budeme proto moc rádi, pokud se nám v novém roce podaří prosadit, aby došlo ke zpevnění 

plochy zastávky a k jejímu zastřešení, aby děti nemusely stát v dešti a nenosily na botách bláto.“ Únor 

2015: „Také jsme navrhli, aby děti čekající na školní autobus Na Hranicích nemusely stát v blátě, aby 

mohly vyčkat příjezdu autobusu na bezpečném ostrůvku a před nepřízni počasí byly chráněny  
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zastřešenou autobusovou zastávkou.“ Leden 2016:„Opětovně jsme připomněli radě obce, že není 
dlouhodobě nijak řešena zastřešená zastávka pro děti a cestující Na Hranicích.  Děti čekající na příjezd 
školního autobusu již několik let stojí za nepříznivého počasí, v dešti, za silného větru, ve sněhu, v blátě, 
a nekrytém prostranství, jehož plocha není nijak zpevněna. Proto jsme předložili radě obce podnět, aby 
byla do rozpočtu obce na rok 2016 zahrnuta investice do zastřešení pro cestující čekající  
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na příjezd školního autobusu a zpevnění plochy asfaltem.“ Rada obce leden 2016: „V případě 
uvedených problémů se stavem nástupního místa účelového spoje (školního autobusu) na Hranicích, 
byli osobně navštíveni zákonní zástupci dojíždějících dětí. Ukázalo se, problém nemají, ani děti, ani 
jejich rodiče, jak nám opak nepravdivě předkládala paní Ferenčíková.“ Nasypaná struska zvýšila výdaj 
obce, ale nevyřešila stav plochy. Věříme, že vedení obce najde co nejdříve peníze ke zpevnění plochy 
asfaltem. 
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