
DOPORUČENÍ OSADNÍHO VÝBORU VZTAHUJÍCÍ SE K PŘÍPRAVĚ ROZPOČTU NA ROK 2022 

 

Z titulu poradního a iniciačního orgánu Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy si Osadní výbor Rymaně dovoluje předložit následující doporučení, které 

povedou zejména ke zlepšení bezpečnosti na komunikací v této části Mníšku a k efektivnější údržbě majetku obce. 

1. Chodník do Dolíků, bezpečností vodorovné značení 

a) Dokončení chodníku směrem na Dolíky od přechodu u podchodu, v příštím roce nutné pořízení alespoň projektové dokumentace.  

b) Namalovat na konec cesty výstražný pruh, viz červená šipka v mapě (zlepšení bezpečnosti pro děti, které jezdí na kolech, koloběžkách) 

 

   
 



2. Umístění retardérů (zpomalovací polštáře) 

a) Višňovka – současný stav viz mapa a návrh rešerše mezi sousedy 

Pozitiva 
 
+ retardér při odbočení vpravo od Autoservisu Libovický, cedule 
upozorňující na vjezd do oblasti a max. rychlost 20 km/h 
+ 1x zpomalovací polštáře ve Višňovce při odbočení vlevo 
(označeno zelenou šipkou) 

Negativa 
 
- umístění 3 po sobě jdoucích zpomalovacích polštářů při odbočení vpravo ve 
Višňovce. (označeno červenou šipkou) 
Toto vícenásobné umístění vede k objíždění = odbočení vlevo, kde je zpomalovací 
polštář umístěn jednou. Což by samo o sobě nevadilo, ale auta se mohou potkávat v 
zatáčce , kde zároveň stojí zaparkovaná auta u domů. (označeno      ) 
 

 Dle dostupných informací jsou zpomalovací polštáře takto umístěny na základě stížností občanů na vysokou rychlost projíždějících vozidel. S tím souhlasíme, 

nepřejeme si, aby zde auta projížděla jinou než povolenou rychlostí. Prosíme o zvážení jiného rozmístění zpomalovacích polštářů. 

 

NÁVRH REŠERŠE 

Navrhujeme, že obejdeme sousedy 

z Višňovky a požádáme je o 

zpětnou vazbu, jak jsou se 

současným stavem spokojeni 

/nespokojení. 

Informace zpracujeme a předáme 

Zastupitelstvu města. 



3. Úprava rychlosti od nádraží Rymaně směrem ke spodní nádrži 

Obyvatelé Rymaně, kteří bydlí v této oblasti, zaznamenávají zvýšenou a nebezpečnou jízdu projíždějících vozidel (nejen osobních automobilů) 

a) žádost o umístění zpomalovacího polštáře na silnici nad spodní nádrž (označeno zelenou šipkou) 

b) žádost o umístění cedule se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 tuny a omezení rychlosti na 40 km/h - dřív tam bývala (označeno zeleným kruhem) 

 



3. Opravy komunikací  

 Oprava dvou výhyben v nejužším místě u vlakové stanice 

 Dokončení rozšíření křižovatky do Višňovky z hlavní silnice (je tam pouze živičný recyklát, rozšíření se uskutečnilo kvůli dlouhému autobusu tzv. 

harmonice) 

 Oprava vozovky u č. p. 418, trhá se svah i s vozovkou, objevily se velké trhliny, kusy asfaltu se sesouvají ze svahu 

 Propadlá vozovka u Penzionu (jedná se o záplatu, která vznikla výkopem kvůli sítí el. energie) 

 Propadlý chodník u velké nádrže (jedná se o asfaltový chodník ve svahu, objevily se zde hluboké díry) 

 

4. Chytré lampy podél komunikace v Dolíkách 

 Navrhujeme pořídit od přechodu do Dolíků chytré lampy, které budou na čidlo a výhradně na solární energii.  

 Lidé se po setmění v této lokalitě bojí, v zimě je brzy tma a lidé si často cestu Dolíky rozmyslí.  

 Odhadované náklady na akci: 400 000,- 

 

5. Oprava kapličky 

 Postavení nového plůtku, ten nynější je již na mnoha místech shnilý a padá. 

 Oprava střechy. Střecha je ve velice špatném až havarijním stavu, tašky tzv bobrovky odpadávají a praskají, jsou již za svou životností. Na zvážení je 

instalace malého okapu, která by lépe ochránila omítky u země (již začínají odpadávat dokonce kusy omítek).  

 Odhadované náklady: 75.000,- 



 

5. Změna jízdního řádu po omezení vlakových spojů 

 Vyjednaný odpolední spoj v 16:25 pracujícím nevyhovuje. Prosíme při nejbližší příležitosti o ZMĚNU spoje, který by měl být posunut o hodinu, tedy 

na 17:25.  

 

6. Dřevěná socha 

 Prosíme vedení města, aby dřevěné sochařské dílo z příštího sochařského sympozia bylo umístěno v Rymani. Při výběru vhodného místa pro instalaci 

sochy budeme rádi asistovat.  

 

Vážení zastupitelé, věříme, že našim prosbám vyhovíte. Pevně doufáme, že výše uvedená doporučení budete brát v potaz při přípravě a schvalování 

rozpočtu na rok 2022. V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám plně k dispozici.  

Děkujeme.  

Za osadní výbor 

Jana Petáková 

Předsedkyně osadního výboru 

osadnivybor.rymane@gmail.com 


