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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY INFRASTRUKTURA – 28.2.2018 

 

 

Přítomní: František Anderle, František Čermák, Lukáš Stejskal, Pavel Liepold, Ing. 

Petr Mareš Ph.D. 

 

Omluvení: Ing. Josef Orlita, Ing. Martin Mikulášek 

 

 

Průběh setkání 

 

15:00 

- informace k zimní údržbě / priority – mapové podklady  

- příprava veřejného setkání 2018 – 19.4.2018 (příprava programu, ukončení návrhové 

částí, doplnění dotazníků) 

- návrh podpory osvětové akce – Den boje proti rakovině 16.5.2018 

- příprava Plánu rozvoje místních částí 

- diskuse 

15:45 

- závěr 

 

 

 

Na úvod, po přivítání, bylo stručné shrnutí předchozího setkání pracovní skupiny 

infrastruktura.  

 

Následovala diskuse o zimní údržbě a mapě zimní údržby s prioritami – na webu. Mapa 

není aktuální jak z hlediska priorit, tak zajišťujících subjektů (významné změny v této 

sezóně). L. Stejskal a K. Uhlíř budou mapu průběžně aktualizovat.  

Opakovaně byla uvedena připomínka ohledně značky o zákazu parkování vedle 

obchodu Čermák MIX a bytovým domem. V současné době nelze provádět údržbu silnice 

(odstraňování sněhu) pokud zde parkují auta. Jíž dříve vše bylo schválené, ale nedošlo 

k realizací (připomínkoval F. Čermák, F. Anderle). 

Současně byl připomínkován prostor vedle hospody U Macanů na Moravském Karlově. 

Hosté, kteří jsou zde ubytování parkují mezi hospodou a kostelem (pozemek Obce) což 

neumožňuje zimní údržbu. (připomínkoval F. Anderle – provádí zimní údržbu). Také bylo 

upozorněno na to, že při sběru komunálního odpadů popelářské auto najíždí na chodníky 

(technik L. Stejskal vyřídí). 

Opět bylo diskutováno vytvoření turistické trasy od odbočky na Moravský Karlov po 

obecní cestě do lesů na Suchém vrchu. Skupina souhlasila s návrhem a Karel Uhlíř 

zadministruje ukončení nájmu tohoto pozemku současným nájemcem. Následně bude jednáno 

s KČT o vytyčení trasy a případném narovnání trasy v rámci pozemkových úprav. 
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Následovalo vyplňování dotazníků k návrhové části dokumentu. Většina členů skupiny 

dotazník vyplní doma a dodatečně zašle zpět.  

 

 

 

 

Dále byly prodiskutovány návrhy nových pohlednic obce Červená Voda. Skupině 

bylo představeno několik návrhu. Pan Čermák upozornil že není vhodné míchat zimní a 

letní fotky. Současně byl zvolen bílý rám okolo pohlednice.  

 

Skupina se shodla na tom, že „Plán rozvoje místních částí“ by měl být 

prodiskutován na jednotlivých osadních výborech. 

 

 

 

 

 

 

 

Termín dalšího setkání: veřejné fórum 19.4.2018 v 16:30 

 

 

 

 

Dne 28.2.2018 zapsala: Bc. Pryjmak Zorjana DiS. 

 

 

 

 

 

 

 


