
Zápis z jednání investiční komise 2/2017 ze dne  5.4.2017 

 

Přítomní:  L. Mlčák, B. Vláčil, S. Nytra, Z.  Brunclík, V. Moskva 

OÚ: starosta Jiří Carbol, správce majetku a investic T. Chýlek 

Omluvení: A. Gryžboň, P. Klimunda,   

 

Program jednání: 

1. Žádost o opravu obecní komunikace na parcele č.2313/1 

2. Modernizace kontejnerových stání tříděného odpadu (návrhy po místním šetření) 

3. Různé 

4. Závěr 

  

Ad. 1. 

Komise byla seznámená s žádostí p. Pavla Löfflera, ( č.p. Dobrá 979) o termínu vyřešení 

opravy obecní komunikace na parcele č. 2313/1. Komise projednala tuto žádost a došla 

k závěru, že tato komunikace již byla zařazená do plánu oprav. V minulosti prošla 

výstavbou hlavního kanalizačního řádu a je částečně zpevněná panely. Na opravu je 

zapotřebí vypracovat projektovou dokumentaci. Investiční komise doporučuje 

zástupcům obce zařadit tuto komunikaci do balíčku zpracování projektových 

dokumentací v roce 2017. 
 

 

Ad. 2.  

V rámci modernizace kontejnerových stání tříděného odpadu byla členům komise 

rozdělena jednotlivá stanoviště k místnímu šetření. Vše bylo dále projednáno, 

vyhodnoceno a při společném jednání došla komise k následujícím závěru. 

 

VYHODNOCENÍ >  jedná se o dvacet stanovišť kontejnerů. Jednotlivá stanoviště jsou 

zvolena především dle pohodlného přístupu svozových vozů. Kontejnery různých druhů 

odpadů jsou v některých lokalitách umístěny na více polohách v dohledné vzdálenosti.  

Ve většině případů jsou prvkem degradujícím okolí a působí rušivě také svojí velikostí a 

počtem. Kontejnery by měly být umísťovány tak, aby nerušily charakter místa a 

nevytvářely prostorovou ani vizuální bariéru. 

 

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP > Vypracovat projekt stanoviště u nádraží a 

stanoviště u pohostinství Kačabar v četně odvodnění dešťové vody. Dále doporučuje 

jednání o přemístění stanoviště pozemku na špici se Správou železniční dopravní cesty, 

státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, o odkupu pozemku se 

záměrem přemístění umístění kontejneru pro stání tříděného odpadu. Postupně 

zřídit dlážděné ohraničené a odpovídajícím způsobem odvodněné plochy v 

problémových místech. 

 

NÍZKONÁKLADOVÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ > ohraničené oplocení u 

školního hřiště, neumísťovat kontejnery na zatravněné plochy, kontejnery na 

volném prostranství by měly být situovány vkusně a vizuálně reagující na okolní 

prostředí,  dbát o čistotu a údržbu míst s kontejnery, zpracování studie pro umístění 

a doplnění  modernizace kontejnerových stání v rámci celé obce. 

 

 

Zapsal: Mlčák Libor  

 



 

 


