BESEDA S OBČANY
9.5. 2013 – 18:00
Schůzku s občany zahájil starosta obce v 18.15 hod. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosta ze
Severočeských komunálních služeb v Jablonci nad Nisou, p. Romana Šturmu. Dále pak starosta
připomenul okruhy předem navržených problematik:
1.
2.
3.
4.

Odpadové hospodářství v obci
Podpora turistického ruchu ,spolupráce spolků.
Bezpečnost silničního provozu.
Různé

ad1)

Nejprve vystoupil p. Šturma z SKS. Vysvětlil tvorbu cen odvozu komunálního odpadu.
Připomenul, že ceny odvozu komunálního odpadu jsou částečně řízeny zákonem, tzn.
regulovány státem. Následně fundovaně odpovídal na dotazy občanů.
Typy na ušetření:
- Změny ve vývozu popelnic hlásit hromadně
- Nahradit několik popelnic,obzvlášť ve Společenství vlastníků
velkoobjemovým kontejnerem
- více třídit komunální odpad a na tom základě objednat menší popelnici
Diskuse
- Objednat pytle na směsný plast z domácností a pytle na nápoj. kartony
- Vzhledem k tomu, že v obci doposud není vhodné místo na sběrný dvůr,
musel by každý shromažďovat plné pytle až do odvozu u sebe .
- Starosta byl pověřen, aby zkusil dohodnout odvoz s obcí Malá Skála.
Starosta reagoval na možnosti kapitační platby a platby za provedený svoz s ohledem na
morfologii obce a osídlení. Očekává se nové platné znění zákon o odpadech – obec podle
něho bude postupovat.

ad2)

p. Hoření - upozornil na volné pobíhání psů na cyklostezce a na nutnost stanovení pravidel
pro pohyb cyklistů a pěších.
p. Salaba - nelíbí se mu, že cyklisté neakceptují značky a příkazy a cyklostezka se tak stává
nebezpečnou pro pěší vycházky s dětmi.
p. Vyvlečka - upozornil na to, že nikdo nikoho nedonutí k dodržování předpisů, ale vše je
na lidech a jejich vzájemné toleranci.
p. Zeman - doporučil na cyklostezku umístit značky se zákazem volného pohybu psů.
p. Drobník - u lávky na Malé Skále umístit na cyklostezku zábrany, které by zamezily
vjezdu automobilů.

ad3)

p. Drobník - dotaz na úklid ( zametání ) silnice po zimě
- již drahnou dobu objednáno
p. Zeman - doporučil přemístění cedule s označením konec obce na Vršek za dům pana
Valenty
- již řešeno s DI Policie ČR, bude to nutné vzhledem k definici
rozhledových poměrů tamtéž
p. Olejár - doporučuje provedení revize veřejného osvětlení
Dále - připomínky k pořadatelům Rallye Bohemia – neuklízí po závodech, dochází
k prohlubování příkopů a celkově silnice velice trpí.
Nicméně vždy po RZ je komunikace uvedena pro Liberecký kraj do
nadstandardního stavu…

ad4) - p. Vyvlečka navrhl novou redakční radu ve složení p. Zeman, p. Vyvlečka, p. Salaba, a p.
Kovář, která se zkušebně ujme vydávání obecního časopisu LíšKa.
Další návrhy:
Na úřední desku umístit oznámení o době klidu o nedělích a svátcích
Více využívat obecního rozhlasu
Jedno hnízdo veřejného rozhlasu umístit na Záblatsku, další nad zahrádkářskou
kolonii, dolní Libentiny atd.
Přechod pro pěší na mezinárodní silnici I/10 (E-65) osadit zpomalovacími semafory
Konečně zrychlit výkup pozemků pod asfaltem místní komunikace na Dolní
Libentiny
Alespoň jednou ročně posekat obecní pozemek za domem pí Rusňákové (a nejen
tento)

Zapsala:
Hana Kinská
obec Líšný
místostarostka

