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Program veřejného setkání

•  Informovat o průběhu projektu

•  Výsledky architektonické soutěže

•  Řešení 2 konkrétních problémů – odpady  
   a dětské hřiště pro nejmenší



  

PROJEK MÍSTO PRO ŽIVOT



  

Co se udělalo



  

Co se udělalo



  

www stránky občanského sdružení



  

Odpady a odpadky



  

Odpady a odpadky

ze sociologických dotazníků:

•nepořádek na veřejných prostranstvích
•nezajištěný pravidelný úklid obce
•černé igelitové pytle, které trhá zvěř 
•nepořádek kolem kontejnerů, špinavé 

kontejnery 
•chybějící koš na odpadky před obchodem
•výkaly volně pobíhajících psů   



  

Odpady a odpadky

z 1. Veřejného setkání:

•chybí stálý pracovník na úklid obce
•nedopalky u zastávek a před školou



  

Odpady a odpadky

jak to vidí starosta  obce - viz Mezi lomy č.8
•ne všichni občané mají zakoupeny popelnice
•Lidé stále ještě dávají odpad do 

neoznačených pytlů  a ty dávají do ohrady. 
Odvoz tohoto pytle hradí za občana obec. 
Kdo se chce zbavit netříděného odpadu, 
musí si zakoupit pytel firmy Dokas (na OÚ) 
a ten pak umístit do ohrady.

•Výkaly volně pobíhajících psů znečišťují 
veřejné prostory a to i prostory, kde si hrají 
děti.



  

Odpady a odpadky

Komise pro životní prostředí:
•nedostatečně pružné vyvážení kontejnerů
•nedostatečná informovanost o pravidlech 

nakládání s odpady, např. jak se má občan 
zachovat, když přiveze ke kontejnerům odpad a 
ty jsou již plné

•zvážit a posoudit vybírání poplatku  na zajištění 
likvidace odpadu vyhláškou

•zjistit zkušenosti odjinud - jak řeší odpadovou 
politiku Kamýk n. V., který se umístil v soutěži 
nakládámí s odpady obcí střed. kraje na 4.místě 

•monitorování prostor kolem kontejnerů?



  

Dětské hřiště pod školou /1



  

Klady a zápory /1

+
v centru obce
vzrostlé stromy, stín
bezpečný  přístup
-
volný přístup velkých dětí a mládeže
není koncept celkového řešení 
prostor kolem školy
chybí oplocení
nádrž na vodu pro zavlažování hřiště
svažitý terén



  

Dětské hřiště před školou /2



  

Klady a zápory /2

+ 
v centru obce
bezpečný přístup
hezké okolní prostředí
-
volný přístup velkých dětí a mládeže
chybí oplocení
prostory jsou využívání pro letní poutě



  

Dětské hřiště u kapličky /3



  

Klady a zápory /3

+ 
prostor by sloužil jen maminkám 
s malými dětmi a školce(popř. družině)
snadné oplocení
v centru obce
-
nebezpečný úsek z návsi ke vchodu 
(6m)
blízkost silnice ( zvuková a vizuální 
bariera)



  

Dětské hřiště u školky 4



  

Klady a zápory /4

+ 
hezké prostředí
stromy i volné prostranství
oplocení
- 
velká vzdálenost z okrajových částí obce 
( nebezpečné komunikace)
není zřejmá budoucnost objektu a jeho 
využití 



  

Hodnocení dnešního veřejného 
setkání

1. Jak se vám setkání líbilo? - Dejte             
  známku jako ve škole 

    (1 = výborné ,  5 = nedostatečné)

2. Co se vám na setkání líbilo ?

3. Co byste na příštím setkání zlepšili ?

4. Jakou oblastí byste se chtěli zabývat       
    příště?
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