Ostatní infrastruktura, sítě, nemovitý majetek obcí
6. 5. 2014 – Klášter hradiště nad Jizerou
Ostatní infrastruktura, sítě,
Odpadové hospodářství,
Veřejné prostranství, Rekonstrukce a výstavba budov ve veřejném
zájmu
Tématem dalšího komunitního plánování, které se uskutečnilo 6.
května 2014 na OÚ v Klášteře Hradišti nad Jizerou, byla ostatní
infrastruktura, sítě, odpadové hospodářství, veřejné prostranství
a nemovitý majetek obcí. Mezi největší problémy v této oblasti patří
podle účastníků setkání nedostatek financí na obnovu a rozvoj sítí,
chybí geodetické zaměření obecních sítí, malá sídla v regionu jsou
nedostatečně pokryta Internetem, do přípravy staveb zasahují účelová
občanská sdružení, ubývá spodních vod.
Příležitost vyjádřit se k těmto problémům využilo 14 zástupců
samosprávy, neziskových organizací i zástupců firem.
Ostatní infrastruktura, sítě
Problémy v této oblasti by mohl pomoci řešit například fond obnovy
obce, do něhož by byly vkládány peníze z poplatků. Důležitou
podmínkou rozvoje je mimo jiné také snižování energetické
náročnosti venkova nebo účelné územní plánování.
Odpadové hospodářství
Za největší problémy v této oblasti účastníci označili vymahatelnost
poplatků, finanční spolupráci obcí na systému (od majitele až ke
koncovému zpracování – lokální třídírny, spalovny), vymahatelnost
práva, snížení množství obalů a vyprodukovaného odpadu, zlepšení
spolupráce mezi obcemi, nejasnou budoucnost likvidace odpadů,
skládkování, náklady na dopravu odpadů, provázání ochrany
životního prostředí, obce a likvidace odpadů, zajištění třídění.
Jak tuto situaci řešit? Účastníci setkání se shodli na tom, že by obce
měly vytvořit firmu, která zajistí svoz odpadů, v rámci mikroregionů

by měly vzniknout sběrné dvory a kompostárny. Výběr poplatků a
jejich vymahatelnost by měl stanovit zákon. Je nutné také vytvořit
motivační systém na likvidaci a především třídění odpadů. Je potřeba
v této oblasti aktivně pracovat s dětmi, mládeží, ale také i se seniory a
zlepšit propagaci systému třídění a využití tříděného odpadu.
Veřejná prostranství - Podle účastníků chybí dlouhodobá koncepce
jejich obnovy a využití, za nedostatečné označili provázání tradičního
vzhledu s moderními technologiemi, vybavení veřejných prostranství
nebo motivování obyvatel k zachování charakteru a tradice.
Kritizovali také nekoordinované výlepy plakátů a reklam v obcích.
Řešením může podle nich být mimo jiné zřízení výlepové služby,
účast obyvatel na plánování úprav návsí, osvěta v oblasti údržby
stromů. Je třeba rekonstruovat betonové nádrže na návsích i návesní
rybníčky a opravit a obnovit vodoteče. Inspirací k tomu mohou být
exkurze do vzorových obcí.
Rekonstrukce a výstavba budov ve veřejném zájmu - Za velký
problém účastníci označili to, že v současnosti není řešeno
správcovství budov, při rekonstrukcích se zapomíná na náklady
provozu, chybí dlouhodobé plánování využití objektů. Vhodné by
bylo zřízení „školy pro starosty“, více prostorů pro aktivity dětí a
mládeže a větší zapojení veřejnosti do plánování využití obecních
budov. Řešit by se podle nich mělo i prostranství v okolí budovy.
Nemělo by se zapomínat ani na propagaci úspěchů.
Řešením by mohlo být více aktivit v jednom objektu, zvýšení
informovanosti lidí, podpora osobností a tahounů v obcích či
spolupráce obec + spolek + podnikatel. Obce by měly vytvořit zázemí
„služeb“ spolkům, měly by využít veřejně prospěšné práce na údržbu
objektu. Ke snížení nákladů na provoz by přispělo i propojení
neziskových aktivit s komerčními.
Výtah ze zápisu provedl Luděk Láska

