
 

Územní skupina č. 7  

 

 

Datum jednání: 21. 3. 2017 

Přítomni: Nadberežný Ivan, Mgr., Kalová Hana, Mgr., Havlíček Jaroslav, Duchoňová Iveta, Ing., Štěch 

Jiří, Ing. Souček, Terber Radek. 

Omluveni: Ing. Machová, p. Maňhalová, Ing. Bc. Paulík Martin, Doležal Karel. 

   

Program pracovní schůzky 

Témata a podněty 

1. Poslední 2 zápisy z jednání naší ÚS chybí, nejsou vyvěšeny, p. Maňhalová bude upozorněna 

2. Diskusní panel připravovaný na 29. 3. t. r. s FCC – podněty (Ing. Machová, p. Havlíček) 

     1) Jak FCC plánuje provádění sobotních a nedělních úklidů v centru města, kolem nádraží a obecně 

kolem hospod? Současný úklid je dle mého nedostatečný. 

     2) Co se děje s tříděným odpadem? Je svážen do sběren? Kdo pak inkasuje peníze? 

     3) Současná konstrukce kontejnerů na tříděný odpad není optimální. Středem kontejneru vede 

kovový mechanismus, který pak otevírá kontejner zespoda při vyprazdňování. Kovové středové tyče 

mechanismu zabraňují vyplnění celého objemu kontejneru. Jde hlavně o kontejnery na papír, kam se 

kartonové rozložené bedny nevejdou, mnohdy ani karton o velikosti A2. 

     4) Jak je řešena čistota kolem kontejnerů? (Navrhuji, aby na kontejnerech byla nálepka, kdo za 

čistotu kolem nich odpovídá a kdy je pravidelný čas svozu odpadu) 

     5) Jak je řešena čistota kolem odpadkových košů na zastávkách? (Navrhuji, aby na odpadkových 

koších byla nálepka, kdo za čistotu kolem nich odpovídá a čas pravidelného vyprazdňování) 

     6) Jak se myjí kontejnery na BIO odpad? Kdo nese odpovědnost za mytí? (Lze asi i zobecnit na 

všechny kontejnery) 

     7) Úklid silnic a chodníků - jaké jsou intervaly čištění /zametání? Prosila bych finanční bilanci, kolik 

stojí zaparkovaný čistící stoj v garáži a kolik stojí jeho pravidelné kontinuální používání na celém 

katastru města a jaký je při jeho používání benefit. 

     8) rozmisťování kontejnerů – podle jakého klíče se rozmisťují – (trávníky) – ev. zpevněný povrch 

     9)Je plánována revitalizace rybníčku A Trägera, na pozemku katastrální číslo 691 v majetku 

Magistrátu?   

3. Obalovna 

Rada města všemi hlasy zamítla podporu vzniku nové obalovny. 

4. Ing. Váchová – Nemanice – podněty 



- dětské hřiště – prověřit možnost opravy stávajícího hřiště na pozemku patřícím SK Nemanice - 

dotace pro SK Nemanice? 

- chodník na Okružní ulici – okolí MANE – součást řešení Severní spojky 

- chodník Opatovická – Štursy (okolí trafačky) zpevnit – p. Terber zjistí vlastníka 

- vrátit do Nemanic alespoň 2 třídy ZŠ, stávající situace – nyní v MŠ 90 dětí, kapacita se bude 

navyšovat o 60 dětí 

- vznik knihovny v Nemanicích – v prostorách MŠ? 

5. Ul. Pekárenská – Zanádražní 

Úsek komunikace nebezpečný pro chodce – bude se řešit. 

6. p. Procházka z DP 

Zjistit navýšení spojů, už se projednalo? 

7. Revitalizace rybníčku v Kněžských Dvorech 

Je plánována? 

8. Robert Bosch 

V červnu se začne stavět parkovací dům pro 500 automobilů, vznikne nová provozovna v Kněžských 

Dvorech – nárůst dopravy – A. Trägera ulice bude přetížena – vytvoření projektu pro osobní dopravu. 

9. Příští jednání se uskuteční 11. 4. 2017 

  

Zapsala: Mgr. Hana Kalová 

 

 


