
Pracovní skupina INFRASTRUKTURA 11. 5. 2016  

Malá zasedací místnost OÚ, Červená Voda, 15:00 hodin 

Přítomni: František Čermák, František Anderle, Ing. Josef Orlita, Lukáš Stejskal, Ing. Bc. Martin 

Mikulášek, Pavel Liepold  

Omluveni:, Bc. Zorjana Pryjmak, Dis., Ing. Petr Mareš PhD. 

Nepřítomen: František Horníček, Jaromír Klimeš 

Host: Jakub Fabián  

TÉMA ZELEŇ 

• Úvod – MB – přivítání, rekapitulace předchozího setkání a výstupů. Na tento termín měl být 

připraven koncept plánu údržby zeleně v obci.   

• Na schůzku byl pozván pan Walter, Fogl a paní Matýsová. Omluvili se a jejich stanoviska 

tlumočil Lukáš Stejskal. 

• Lukáš Stejskal a Ing. Orlita prezentovali dílčí výstup mapování pozemků, kde probíhá údržba 

zeleně. Jedná se o pozemky o rozloze cca 6ha, kdyby byla služba údržby nakupována, jednalo 

by se o náklady zhruba 1,2 mil. Kč. Do poloviny června bude zmapována zbývající polovina 

pozemků a dále budou zmapovány záhony a stromy (SUZka dělá soupis + údržbu krajských 

silnic 2x ročně).  

• Dále byl předložen koncept soupisu techniky, která se pro údržbu zeleně používá a bylo 

diskutováno její využití a stav.  

• Pozemky budou zakresleny do mapy. 

• Bude předloženo vyčíslení současných nákladů a odhad komerčních nákladů. 

• Bylo poukázáno na nejasnosti ve správě fotbalového hřiště. 

• Lukáš Stejskal hovořil o současném režimu fungování kompostárny a sběrného dvora a jejich 

budoucí využití. 

• Ing. Orlita informoval o struktuře údržby zeleně a celkově služeb v Králíkách a poukázal na její 

benefity v řízení a organizaci činností. Navrhoval zvážit převedení veškerých technických 

záležitostí z Obce Červená Voda na SOČV.  

  

• Proběhla informace o třídění odpadů a stavu kontejnerů (Orlice a Moravský Karlov). Z hlediska 

osvěty bylo poznamenáno, že probíhá ve školách a školkách. Přesto byl vznesen požadavek na 

doplnění vysvětlujících samolepek na barevné kontejnery. Například k sešlapování plastových 

lahví. 

 

• Byl vznesen požadavek na přidání tématu zimní údržba a rozhlas k setkání nad komunikacemi. 

  Další setkání proběhne:  

 

o 18. 5. od 13 hodin SMS, PROPAGACE 

Petr Cink 

Omlouvá se Ing. Orlita 

 

o 25. 5. od 18 hodin OSVĚTLENÍ 

Pan Valnoha 



 

o 8. 6. od 15 hodin KOMUNIKACE + ZIMNÍ ÚDRŽBA A ROZHLAS 

Míra Švestka 

 

o STROMY  

o ZELEŇ 

 

Zapsal Miroslav Beran, 17. 5. 2016 

 


