
 
 

 

Plánovací setkání pracovní skupiny Infrastruktura dne 

17.10.2022 od 14:30 
 

Přítomní: Ing. Petr Mareš Ph.D., Bc. Iveta Nováková, František Čermák, Lukáš Stejskal, 

František Anderle, Zdeněk Sedlačík 

Omluveni: Pavel Liepold 

Hosté: - 

 

Průběh setkání  

 

Úvod – Setkání proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu v Červené Vodě. Proběhlo 

uvítání a nastínění průběhu jednání.  

 

Body jednání:  

- představení nového koordinátora Zdravých měst. Novým koordinátorem po Mgr. 

Miroslavu Beranovi se stala Bc. Iveta Nováková. Koordinátorkou se stala 31.08.2022.  

- zhodnocení Plánu zlepšování pro rok 2021. Z důvodu změny koordinátora a 

neuskutečněné schůze dříve se konalo hodnocení za rok 2021 až nyní. Plán zlepšování na 

rok 2022 zůstal stejný z důvodu pozdní schůze. Rok 2022 se vyhodnotí při schůzce konané 

leden–únor 2023. 

- představení nového projektu dětská skupina – I. Nováková informovala zúčastněné o 

přípravě projektu Dětská skupina v Červené Vodě, jedná se o vystavění nové budovy a vznik 

dětské skupiny ve věku dětí 6 měsíců až 3 roky. Bylo upozorněno na zajištění dostatečného 

personálního zabezpečení.  

- představení nového sběrného dvora v Červené Vodě – Z. Sedlačík informoval přítomné 

o přemístění sběrného dvora do bývalého areálu kartáčoven za obecním úřadem v Červené 

Vodě. Byly představeny vize, kterých by obec Červená Voda chtěla za pomocí dotací 

dosáhnout – nová třídící linka. Bylo upozorněno na nedostatečnou informovanost občanů, jak 

mají třídit odpad.  

- autobusová zastávka Moravský Karlov – výstavba nové autobusové zastávky v místní 

části Moravský Karlov. Zapojení truhlářů z Červené Vody a okolí. Vytvoření návrhu nové 

zastávky – uspořádání ankety na téma obnovení původní nebo vytvoření nové zastávky. 

 

Výstup: 

-  uspořádání dalšího setkání skupiny infrastruktura. Termín leden–únor 2023. Bodem jednání 

bude zhodnocení Plánu zlepšení za rok 2022 a vytvoření nového Plánu na rok 2023. 

- uspořádat anketu na téma nová zastávka v místní části Moravský Karlov 

- uveřejnit ve zpravodaji, jak se třídí odpad v Červené Vodě 

 

Sepsala: Bc. Iveta Nováková – koordinátorka Zdravých měst 

 


