Zápis z veřejného projednávání témat
Infrastruktura v obcích, odpadové
hospodářství, veřejné prostranství,
rekonstrukce a výstavba budov
ve veřejném zájmu.
Účast dle prezenční listiny
Klášter \Hradiště nad Jizerou 6.5.2014

Infrastruktura v obcích:
Současný stav
Trvalé využití stávající infrastruktury – ceny energií, vody, a
stočného vnímány negativně (neochota občanů se podílet na
využívání z důvodu právě vysokých cen)
Zastaralá, nebo i zcela neexistující vodohosp.infrastruktura
venkovských oblastí
V malých obcích nedostatek finančních prostředků na budování
kvalitní infrastruktury
Sjednocování typů svítidel s ohledem na finanční prostředky
Chybí geodetické zaměření původní infrastruktury v obcích
Chybějící pasportizace stávající infrastruktury
Chybějící pokrytí internetem, rozhlasem, mobilním signálem
Vize:





Cenově dostupná pitná voda a řešení dostupnosti kvalitních vod
Využívání sociálního podnikání
Energeticky úsporné a víceúčelové občanské vybavení
Obnova rybníků ke sportovnímu využití

Konkrétní projekty:
o Obnova rybníků ke sportovnímu využití
o Revitalizace vodních toků a zeleně – funkce povodňová
rekreační, multifunkční
o Obnova vodohospodářského majetku (řešení na míru)
o Retenční zařízení v krajině a obcích
o Rekonstrukce budov v majetku obce (i komerčně
využívaných)
o Přizpůsobení nevyužitých budov pro sociální potřeby
o Zázemí pro služby nejen pro seniory na malých obcích
Ostatní sítě:
V odlehlých oblastech slabé pokrytí telefonů i internetu
Fotovoltalické parky do Českého ráje nepatří
Odpadové hospodářství:
Problém s evidencí velkoobjemového odpadu
Mikroregionální likvidace odpadu
Nedostatek sběrných dvorů – spolupráce obcí s nakládáním
odpadu
Posílení kapacity a třídění odpadních nádob
Vymáhání poplatků u rekreačních a zahrádkářských objektů
Problém s černými skládkami
Spolupráce obcí na systému (od majitele až ke koncovému
zpracování-lokální třídírny, spalovny)
Snížení množství obalů a vyprodukovaného odpadu
Nejasná budoucnost likvidace odpadů
Náklady na dopravu odpadů
Provázání ochrany ŽP, obce a likvidace odpadů
Kompostárny a sběrné dvory

Vize:










Dokázat recyklovat odpad – vytvoření společných sdružení,
zabývajících se likvidací odpadů na obecní úrovni
Poplatky za odpad jsou dobře vymahatelné
Existuje motivační systém pro třídění odpadu
Funguje osvěta na třídění odpadu
Zálohování obalů
Vznik sběrných dvorů a kompostáren
Platba recyklačních poplatků za obaly a jejich využití v místě
Ustanovení zákona na výběr poplatků za odpady a jejich
vymahatelnost
 Aktivita při osvětě dětí a mládeže při třídění odpadu
 Zlepšení propagace systému a využití tříděného odpadu
Veřejné prostranství:
Současný stav
Chybí dlouhodobá koncepce obnovy veřejného prostranství a
jeho obnovy a využití
Nedostatečné provázání tradičního vzhledu s moderními
technologiemi
Vybavení veřejného prostranství a motivování obyvatel
k zachování charakteru a tradice
Nekoordinované výlepy plakátů a reklam v obcích
Vize:
 Zřízení výlepové služby
 Účast obyvatel na plánování úprav návsí,
 Osvěta v oblasti údržby stromů
 Rekonstrukce betonových nádrží na návsích, návesních
rybníčků a oprava a obnova vodoteče
 Pořádání exkurzí do vzorových obcí

Výstavba budov ve veřejném zájmu:
Současný stav
Není řešeno správcovství budov
Opomíjené náklady na provoz rekonstrukcí budov
Chybí dlouhodobé plánování využití objektů
Existence tzv.“škol pro starosty“
Více prostorů pro aktivity dětí a mládeže
Větší zapojení veřejnosti do plánování využití obecních budov
Obnova a údržba prostranství v okolí obecních budov
Propagace úspěchů
Potřeba budov k provozování určité činnosti
Potřeba zázemí pro služby méně starších občanů, mateřských
center, miniškolek – skloubení těchto služeb (chybí vzájemná
spolupráce)
Občanské vybavení je dostatečné, často nevyužívané
Změna legislativy – problematika neudržovaných objektů
Snižování energetické náročnosti pro budovy občanské
vybavenosti
Vize:
 Více aktivit v jednom objektu
 Zvýšení informovanosti lidí a vzdělávání
 Podpora osobností a tahounů v obcích
 Spolupráce obcí, spolků a podnikatelů
 Využití veřejně prospěšných prací na údržbě objektů
 Snížení nákladů na provoz, vedoucích k propojení
neziskových aktivit s komerčními

Projednávání skončeno v 16:00 hod.

