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Neškaredice
23.6.2020 Veřejná schůze Osadního výboru Neškaredice

Jan Balham, Tereza Naňková ,Marie Janečková, Miroslav Hnilička, Jan Staněk.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr - omluven

1) Program jednání včetně krátkého komentáře :
1.
2.
3.
4.
5.

KANALIZACE
SEKÁNÍ A ÚDRŽBA ZELENĚ
PREMNOŽENÍ HLODAVCŮ
OBČANSKÁ VYBAVENOST NEŠKAREDIC
RŮZNÉ

K BODU č 1.
Do dnešního dne nám není známá aktuální situace ohledně budované kanalizace a možnost
občanů na její připojení.Stále není kolaudace a trvá to příliš dlouho. Kdo a jak je odpovědný
za současný stav kanalizace? Ano, jsou tu dodnes nevyřešené souhlasy majitelů určitých
pozemků. Ale proč se nemůžou připojit ti, kdo mají souhlasy vyřešené? To se třeba asi ani
nedočkáme. Dle informací od zhotovitele je stavba předána a mohla by fungovat.
K BODU č.2.
Současný stav sekání a údržby zeleně se nesetkává u občanů s kladnou odezvou. Firma EKOano neprovádí práce tak by měla. Osadní výbor dostává neustále podněty, že po jejich
odvedené práci zůstávají nedodělky ,není posekáno to co by mělo být. Je prováděna kontrola
jejich odvedené práce a kým? Došlo to zde již tak daleko, že občané za použití své techniky
sekají i veřejnou zeleň ve své volném čase jen a aby zde bylo uklizeno. Za což jin OvN i
veřejnost děkuje ale současně to vrhá špatné světlo na oddělení města odpovědné za tuto
činnost.
K BODU č. 3.
Osadní výbor zaznamenal řadu stížností od občanů na současnou situaci s přemnožením
hlodavců. Nejenže mají narušené zahrady a domy (sklepy a zahradní domky) ale často se
najdou i motorovém prostoru automobilu. V rámci diskuze problému byl vznesen i postřeh
zda za současný stav nenese odpovědnost firma ZERS a její aktivity v různých oblastech
odpadového podnikání. Zejména občané ví o tom ,že se v jejich prostorách volně skladují
prošlé potraviny a to by mohlo být určité pojítko se současným stavem. Jde především o to
zda provádějí nějakou kontrolu či deratizaci a mohou tak prokázat ,že vina není na jejich
straně. A zda jejich opatření jsou v nastavena dostatečně robustně a fungují.
K BODU č.4
Z hlediska občanské vybavenosti. Byl diskutován žalostný stav autobusové čekárny kdy na
jedné straně je cosi a jako bouda a na druhé straně vozovky není zhola nic. Názor většiny je
,že by zde měly být vybudované důstojné zastávky na obou stranách. Dále byla zmíněna
absence obchodu a restaurace ale toto přímo souvisí se zájmem a rentabilitou pro podnikatele,
který by chtěl, měl zájem zde tuto činnost provozovat.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM :
BOD č 1.
Chceme jasné stanovisko kdy a za jakých okolností bude spuštěn provoz kanalizace. Jasný a
pevně určený termín. Navrhujeme, vyvolaní společné schůzky se zástupci města,VHS a OvN.
Kdo je odpovědný za současný stav celé akce?
BOD č 2.
Ověřit kvalitu odváděné práce a pružně reagovat na potřeby sekání dle aktuálních
klimatických podmínek v součinnosti s OvN. Na koho se má OvN obracet v případě zjištění
nedostatků?
BOD č 3.
Ověřit současný neutěšený stav s výskytem hlodavců a nastavení nápravného opatření. Kdo
bude pověřen kontrolou stavu a bude spolupracovat s OvN?
BOD č 4.
Zadat vybudování a sjednocení vzhledu zastávek v Neškaredicích. Komu bude předáno a kdo
bude jednat dále s OvN?

Zapsal: J.Balham
Ověřil: J.Staněk

