Zápis ze zasedání Komise pro rozvoj obce, dne 14. prosince 2020
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontejneroviště - fungování svozu odpadu v obci a jejich rozmístění
Vyjádření se k návrhu průchodnosti územím JZ Přemyšlení
Návrh cyklotras podél II/608 a okolí
Referent územního rozvoje
Poděkování odstupujícímu členovi komise
Diskuze

Přítomni: Miloš Krejcar, Jitka Janáčková, Anatol Nepala, Petra Míšková, Lenka Čápová, Šimon
Matoušek
Omluven: Eva Zemanová, Vlastimil Štefl, Daniela Kozlíková
Hosté: Eva Slavíková, Kateřina Kolářová

1. Svoz odpadu v obci
Cílem vedení obce je rozmělnit kontejneroviště po obci tak, aby nedocházelo k odkládání odpadu
občany z okolním obcí, kontejneroviště byla menší, příp. uzamykatelná a občané je “adaptovali”.
Zároveň vedení obce připravuje soutěž na výběr nového partnera. Předpokládaný konec
výběrového řízení je polovina roku 2021.
Členové KRO byli požádáni, aby navrhli možné rozmístění a případné návrhy na změnu
stávajícího procesu svozu odpadu.
Obec je rozdělena na tři okruhy:
Velká svozová oblast - obsloužitelná velkým vozem
Malá svozová oblast - obsloužitelná menším vozem
Nesvozová oblast - kam se nedostane svozový vůz - oblast je vybaveny kontejnery i na směsný
odpad.
Cílem obce je v dlouhodobém horizontu minimalizovat/zrušit kontejnery pro směsný odpad (mění
se legislativní podmínky, apod.) Za zmínku stojí, že obec má vysoké množství odpadu na hlavu
obce (občané, kteří žijí v obci, ale nejsou zde trvale hlášeni).
Pro členy: Vedení obce rozešle mapu s vyznačenými okruhy. Členové si rozdělí území a navrhnou
změny v rozmístění kontejnerů (tříděný odpad a směsný odpad - týká se chatařských a
zahrádkářských oblastí) a případně navrhnou změny do procesu svozu odpadu (frekvence svozu,
apod.)
2. - pro nedostatek času odložen
3. - pro nedostatek času odložen
4. Referent územního rozvoje
P. Nepala informoval členy KRO o návrhu vedení obci zřídit novou pozici Referenta pro
vyjadřování se ke stavebním projektům na území obce.
Vedení obce informovalo o výběrovém řízení a požadavcích na kandidáta.

5. Poděkování odstupujícímu členovi komise
Vedení obce a členové komise poděkovali odstupujícímu členovi Miloši Krejcarovi za dosavadní
práci pro komisi.
6. Diskuze - pro nedostatek času neuskutečněna

Konec ve 18.45 hod.
Další setkání komise proběhne dle možností v lednu 2020.

Zapsala: Lenka Čápová, Petra Míšková

