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SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY – INFRASTRUKTURA 08.03.2017 

08.03.2017, 16:00 hod. – obecní úřad Červená Voda 

 

 

Přítomní: Petr Mareš, František Čermák, František Anderle, Lukáš Stejskal, Josef Orlita, 

Pavel Liepold,  

 

Omluvení: Martin Mikulášek 

Nepřítomen:  

Host: Tomáš Heger, Jakub Fabián 

 

 

Průběh setkání 

16:00 

- informace k zimní údržbě 

- aktualizace Pravidel zimní údržby 

- návrh osvětových akcí 

- návrh obsahu analytické částí Plánu rozvoje obce 

- návrh osvětových akcí (Den vody, Den bez aut…) 

- diskuse 

16:45 

- závěr  

  

Setkání bylo zahájeno přivítáním pracovní skupiny (provedl M. Beran). Následně 

seznámení s programem setkání. 

 

 

- INFORMACE K ZIMNÍ ÚDRŽBĚ (aktualizace Pravidel zimní údržby) 

Lukáš Stejskal stručně seznámil s plánem zimní údržby a navrženými změnami. 

Aktualizaci provede do dalšího setkání a zašlo ho skupině. Jakub Fabián znázorní údržbu 

v systému Geosens. Na podzim bude část, nebo celý plán uveřejněn ve zpravodaji.  

 

Lukáš Stejskal nebo pan starosta vytvoří do dubnového zpravodaje článek se 

zhodnocením zimy 2016/17. 

 

V průběhu setkání zaznělo několik připomínek: 

- kontejnery Moravský Karlov – v zimě zajistit zákaz stání aut, pro snadnější 

vyhrnování sněhu 

- Moravský Karlov - horní bytovka – upozornit na popelnice – nesmí stát na chodníku! 

(upozorní osadní výbor) 

-  Moravský Karlov u hřiště do zatáčky zrcadlo? (nejspíše se tam bude točit autobus).  

- zpoplatnění prohrnování sněhu? Zatím bylo beze změny. Uvažuje se o změně v roce 

2018.  

- F. Anderle (připomínka) – zavčasu informovat lidí o tom, kde se nesmí parkovat 

v zimním období kvůli vyhrnování sněhu (dat zákazy vjezdu?) 
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- Mostky (2 na horní Červené Vodě v katastrofálním stavu), (2 mostky na Orlici se 

zruší)  

- Informovat opětovně pana Valnohu o lampě u kontejneru na Karlově která 

dlouhodobě nesvítí. Celé osvětlení tam vypíná.  

 

 

NÁVRH OSVĚTOVÝCH AKCÍ 

M. Beran informoval o potřebě zrealizovat 2 osvětové akce v rámci projektů.  

Finanční prostředky jsou pouze na propagací osvětové akce.  

 J. Orlita – navrhuje osvětovou akci – den stromů + nápad – vysázet něco u nového 

odpočívadla podél cyklostezky.  

 

NÁVRH OBSAHU ANALYTICKÉ ČÁSTÍ PLÁNU ROZVOJE OBCE 

Následně během setkání byli členové pracovní skupiny seznámení s dokumentem plánu 

rozvoje obce a jeho analytickou částí.  

 

DISKUSE 

V závěru setkání pan Koryťák opět představil nové webové stránky obce.   

 

Termín dalšího setkání:  

10.5.2017 od 15 hodin 

 

Dne 14.3.2017 zapsala: Bc. Pryjmak Zorjana DiS. 

 

 

 
 


