
       

  

Efektivní úřad Červená Voda                     

CZ.03.4.74/0.0/17_080/0010074 

 

PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY INFRASTRUKTURA  

DNE 19.09.2019 od 14:00 v kanceláři starosty obce Červená Voda 

 

Přítomní: Ing. Petr Mareš Ph.D., Luká Stejskal, Josef Orlita, František Čermák, František 

Andrle 

Omluvení: Ing. Bc. Martin Mukulášek, Pavel Liepold 

Hosté: Mgr. Miroslav Beran, Ing. Václav Jetmar, Stanislav Revús, Natálie Novotná 

 

Průběh setkání 

14:00 

- Přivítání. Pracovní skupina se sešla z důvodu množství investičních akcí v obci a 

potřeby hodnocení uplynulých akcí a naplánování akcí a údržby na podzim a zimu.  

- Proběhlo hodnocení realizované osvětové kampaně zaměřené na třídění odpadu a byl 

vznesen návrh na každoroční opakování této akce. Do tříděného odpadu se dle 

vyjádření technika L. Stejskala stále dostává velké množství předmětů, které tam 

nepatří. Například z důvodu znečištění. Dále bylo poukázáno na velké množství 

vyváženého odpadu od rekreantů.  

- Byl vznesen požadavek na pořádání další osvětové akce (téma a termín zatím není 

jasný) v částech obce „Posádka“, Moravský Karlov, Bílá Voda a Mlýnický Dvůr. Byly 

pojmenovány různé trasy. Výběr konečné trasy provede M. Beran s panem F. 

Čermákem. Akce proběhne v roce 2020. 

- Letní údržba proběhla bez významnějších komplikací.  

- Z hlediska zimní údržby je třeba zaktualizovat Plán zimní údržby. 

- Obec v rámci projektu Efektivní úřad vybírá dodavatele pasportů (kanalizace, osvětlení, 

zeleně a stromů, hřbitovů, dopravního značení). Tato témata pracovní skupina často řeší, 

a proto byla podrobně diskutována a byly doplňovány požadované parametry 

poptávaných pasportů. Například u stromů by se mělo mapovat zhruba 20 lokalit a jedna 

z informací by bylo poslední ošetření.  

- Byla diskutována otázka problematického parkování na posádce. Nebylo navrženo 

žádné nové řešení. 

- M. Beran zajistí nákup poničených madel na hřiště na posádce. L. Stejskal zajistí 

opravu. Na tomto hřišti bylo pozitivně hodnoceno provedení nátěru plotu. Měla by sem 

však být umístěna tabule s provozním řádem/informacemi o užívání. 

- Členové PS byli informováni o chystaných akcích – pouť, Společenský večer – Aktivní 

obec (18.20.), Školní fórum (22.10.) a Veřejné fórum (30.10.). 

- Proběhla diskuse k novému přístřešku u kaple Sv. Rocha s několika kritickými 

poznámkami k provedení. 

 

- Členům PS byl předán přehled opatření z Plánu rozvoje obce a byli požádáni případné 

zaslání připomínek k plnění plánu a účasti na Veřejném setkání, kde se opatření budou 

diskutovat a připravovat nová.  

15:00 

- závěr 

 

Termín dalšího setkání: na Veřejném setkáním 

 

Dne 20.9.2019 zapsala: Natálie Novotná  Ověřil: Mgr. Miroslav Beran 


