
V Pihelu 18.11.2022 
     
 
 
 
        Vážený pan 
        Mgr. Jaromír Dvořák  
        starosta  
        nám. Míru 1 
        473 01 Nový Bor  
       
 
Návrh na investiční akce a související opatření v Pihelu pro rok 2023 
 
Vážený pane starosto,  
 
v souvislosti s přípravou rozpočtu na r. 2023 si Vám dovolujeme předložit návrh 
některých investičních akcí a souvisejících opatření na r. 2023, reagujících na místní 
potřeby obyvatel 
Vzhledem k tomu, že v poslední době probíhá v horním Pihelu rozsáhlá výstavba 
rodinných domů (v lokalitě od křižovatky ke Skalici, nebo ve směru na dolní Pihel), 
dochází tak k zvyšování potřebnosti na vybudování odpovídající infrastruktury a 
občanské vybavenosti. Přesto, že se již řadu věcí podařilo realizovat, je třeba 
usilovat o splnění dalších úkolů, které by přispěly k lepšímu životu v obci.  
 
Prosíme o posouzení našich návrhů a věříme, že z rozpočtu města nebo 
prostřednictvím různých dotačních programů se podaří alespoň některá z níže 
uvedených opatření realizovat.  
 
Níže uvedená opatření lze chápat jako orientační, domníváme se, že s ohledem na 
zvyšování počtu obyvatel a vyvíjení jejich potřeb, lze očekávat aktualizování a 
doplňování potřebnosti jednotlivých opatření.  
 
Návrh investičních akcí a souvisejících opatření na r. 2023:  

 
 

1. Zpomalení provozu na komunikaci III. třídy č. 262/10 ve směru od 
Skalice od České Lípy – i když je silnice III. třídy č. 262/10 ve vlastnictví 
libereckého kraje, tak bychom byli rádi, kdyby se podařilo instalovat alespoň 
zpomalovací pruhy či retardéry v prostoru poblíž dětskému hřišti. 
V současné době tam mmj. zastavuje školní autobus pro děti, které 
navštěvují ZŠ ve Skalici. Rychlost 50 km/hod ze směru od Skalice opravdu 
nedodržuje nikdo. 

 
2. Dotace na domácí čistírny odpadních vod – pokračovat i v tomto roce – 

využití dotačního programu na podporu výstavby domovních čistíren 
odpadních vod pro ty obyvatele, kteří nejsou napojeni na kanalizaci. 

 
3. Vybudování zázemí pro činnost Spolku Horní Pihel a Osadního výboru 

– příprava investice a monitoring dotačních programů na vybudování zázemí 



pro činnost výše uvedených subjektů v lokalitě dětského hřiště. V obci není 
žádný objekt či jiný prostor, kde by mohly výše uvedené subjekty realizovat 
své aktivity. V roce 2021 byla vypracována projektová dokumentace: 

 Zázemí dětského hřiště na p. p. č. 1451/3, k. ú.  Pihel. Bylo by vhodné zahájit 
stavební řízení. 
 

4. Podpora iniciativ při přípravě dostavby silnice I. třídy 1/9 Západní 
obchvat Česká Lípa – Nový Bor 

 
5. Cyklostezka Nový Bor – Česká Lípa – pokračovat v realizaci aktivit 

směřujících pro vybudování cyklostezky podél silnice I/9 
 

6. Průběžné opravy místních komunikací na základě místního šetření ve 
spolupráci Odboru správy majetku MÚ Nový Bor a OV  

 
 

7. Připojení stávajících obyvatel na vodovod v lokalitě mezi Penzionem 
Pihel a restaurací U Zlatého buřtu – za využití aktuálních dotačních 
programů MŽP a SFŽP. Pokračovat v řešení napojení na vodovod. 

 
8. Převzetí soukromých komunikací na pozemcích p.č. 859/6, 851/10, 

986/1 do majetku Města Nový Bor – vyvolání jednání s majitelkou 
pozemků. 

 
9.  Vyčištění propustků pod komunikací III. třídy p.č. 1365 a přilehlých 

příkopů – podél dětského hřiště směrem ke Skalici 
 

10. Vysekání a vyčištění příkopů podél komunikace p.č. 1363 
 

11. Projednání a vyjádření stanoviska k možnosti zvýšení bezpečnosti 
provozu na komunikaci I. třídy I/9, která prochází částí obce Nový Bor - 
Horní Pihel. 

 
 

12.  Projednání a vyjádření stanoviska k možnosti realizace výstavby 
chodníku nebo cyklostezky podél komunikace III. třídy číslo 26845 v 
úseku od křižovatky silnice I/9 (u pošty) ve směru na Dolní Pihel (k 
rybníkům). Žádáme o projednání a vyjádření stanoviska k možnosti zvýšení 
bezpečnosti provozu na komunikaci III. třídy č. 26845, která prochází částí 
obce Nový Bor-horní Pihel ve směru na dolní Pihel (od křižovatky se silnicí 
I/9 od pošty dolů směrem k rybníkům). Např. projednání odstranění značení 
konce obce Nový Bor za poštou a začátku obce před částí dolní Pihel. Tímto 
by bylo možné omezit nejvyšší povolenou rychlost. 

 
       

13.  Likvidace náletových dřevin u Červeného rybníku v oblasti bývalé hlavní 
pláže a hráze. 
 

 



14. Přidání zrcadla na lampu VO pro zpřehlednění při odbočování z křižovatky z 1/9 
ve směru od Nového Boru do Pihelu směr Skalice. Místo je zcela nepřehledné. 

 
15.  Přidání zrcadla v křižovatce při vyjíždění z komunikace p.č. 859/9 na 

komunikaci III. třídy č. 262/10 ve směru od Skalice. Toto místo je také velice 
nepřehledné. 

 
 

 
 
 
 
Děkujeme 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne, 
členové Osadního výboru Pihel 
 
Lucie Dvořáková, Pihel 268, 471 18 
Ing. Tereza Hoffmannová, Pihel 255, 471 18 
Bc. Zuzana Holubcová, Pihel 260, 47118 
Tomáš Husák, Pihel 220, 471 18 
Zlatuše Šolínová, Pihel 229, 471 18 
 
 
 
 

 

        


