
  
 

Plánovací setkání pracovní skupiny Infrastruktura  

dne 24.02.2021 od 9:00 on-line  
 
Přítomní: Ing. Petr Mareš Ph.D., Lukáš Stejskal, František Čermák, Zdeněk Sedlačík, Mgr. Miroslav 

Beran 

Omluveni: Pavel Liepold, František Anderle, Stanislav Revús 

Hosté:  

 
 

Průběh setkání 

 

Úvod – setkání proběhlo na platformě googleMeet. Všichni byli přítomni obrazem, panu 

Čermákovi nefungoval mikrofon a své dotazy a postřehy komunikoval telefonicky s hlasitým 

odposlechem. Proběhlo uvítání a nastínění průběhu jednání.  

 

Body jednání: 

 

- Představení nového vedení SOČV a jejich vize činnosti společnosti. Nový kontakt na 

společnost bude prochazka@cervenavoda.cz.  

 

- Členům PS byl představen aktualizovaný mapový portál obce, včetně nových možností při 

správě a údržbě infrastruktury v obci (http://www.cervenavoda.cz/mapovy-portal).  

   

- Koordinátor podrobně popsal průběh uskutečněné veřejné ankety. Byly diskutovány 

nejžádanější projekty a stav jejich realizace. 8 z 11 podnětů je již řešeno.  

 
- Koordinátor informoval o konci projektu OPZ 080 Efektivní úřad a začátek nového projektu OPZ 

109 Přívětivý a moderní úřad. Dále hovořil o průběhu, výstupech projektu a aktivitách, které jsou dále 

naplánované. Proběhlo předvedení nových komunikačních kanálů obce a jejich výhod s důrazem na 

místní části. Více byly komunikovány výhody sociálních sítí, elektronické úřední desky a mobilního 

rozhlasu.  Proběhla diskuse k umístění a zabezpečení plánované elektronické úřední desky v lokalitě 

„posádka“. 

Pan Stejskal vznesl požadavek na změnu adresování hlášených poruch na webu obce z SOČV na něj. 

Vedení SOČV a obce souhlasilo.  

 

- Proběhla diskuse k návrhům na optimalizaci rozmístění autobusových zastávek v lokalitě 

„posádka“. Návrhy zpracoval pan Matoulek. Informace k poslední projektové dokumentaci k 

přesunu zastávek zajistí L. Stejskal a k tématu proběhne místní šetření za účasti pana 

Stejskala, pana Čermáka a pana Matoulka. Zároveň bude řešena i elektronická úřední deska 

a zlepšení stavu dětského hřiště.  

 

- Koordinátor informoval o žádosti na Vodní hřiště v lokalitě „posádka“ u společnosti ČEZ. 

Žádost nebyla vybrána k financování. Proběhla diskuse a s iniciátorem projektu (D. Švestkou) 

bude řešena možná změna projekt, případně i umístění a další hledání dotační příležitostí. 

  

- Různé – Koordinátor seznámil přítomné o aktivitách v rámci plnění kritérií MA21 a 

plánování osvětových akcí. Byly pojmenovány návrhy do hodnocení a aktualizace Plánu 

zlepšování.  
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ÚKOLY pro koordinátora: 

• Aktualizovat adresář členů pracovní skupiny. 

• Nechat přesměrovat hlášené poruchy na L. Stejskala (mimo kanalizaci a vodu). 

• Společně se starostou obce informovat ve zpravodaji o realizovaných projektech 

z veřejné ankety. 

• Vyhodnotil plán zlepšování a vyhotovit nový.  

• Začátkem května svolat místní šetření „na posádce“. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Miroslav Beran  

 

 

 


