Zápis z komise sociální, životního prostředí a bytové ze dne 27.5.2019

Přítomni:

RSDr.Branka, Mgr. Lavorenti, Ing. Kotyza, MUDr. Rousková,
Mgr. Vildová, Ing. Šístek, Bc. Hůza, Bc.Petříčková, p. Kabourková,
p.Janečka, p. Tichá
Omluveni:
-Neomluveni: --

Program:
1. Zhodnocení humanitární sbírky
Předseda komise kladně hodnotil uklizení prostoru, kde sbírka probíhala. O sbírku byl mezi
občany velký zájem, bylo vybráno velké množství oblečení, obuvi, nádobí, spotřebičů, atd.
Městským rozhlasem bude poděkováno občanům za zájem a připojení ke sbírce.
2. Poznatky z pochůzek po městě
RSDr. Branka – připomněl, že je v platnosti OZV města 1/2015 o udržování čistoty na
veřejných prostranstvích, ale městská policie nepostihuje porušování vyhlášek, je ničena
zeleň, pobíhají volně psi,… Uvedl, že by bylo třeba zvážit význam setrvání městské policie
ve městě.
Členové komise měli za úkol z minulého jednání komise projít město, nafotit problematická
místa z důvodu porušování OZV, případně další náměty pro zlepšení životního prostředí.
Poznatky z pochůzek (přílohou je fotografická část):
RSDr. Branka – vyježděná zeleň pod čp. 173, dále u čp.120, kde parkují auta na vyježděné
ploše, kde by měla být tráva, dále místa pod Učňovskou ulicí, směrem ke kynologickému
klubu – skládka větví, přístřešky na popelnice – ve špatném stavu, přeplněné kontejnery,
altán u DPS – je třeba nový nátěr
Mgr. Lavorenti – pozemek p. Komase – kráter po staré škole, kde rostou nálety, majitel by se
měl vyzvat k zabezpečení svého pozemku, který by měl upravit; pod tímto pozemkem jsou
zahrádky, okolo nepořádek; v blízkosti trati pod bývalou starou školou ořezané stromky,
silnější větve jsou pryč, slabší větve ponechány na místě; plot sběrného dvora posprejovaný,
AVE by mělo plot udržovat; úložiště větví na Hamplově – je tam velké množství pařezů
(poznámka, že už byly odvezeny); bylo by třeba vymezit prostor pro ukládání větví z důvodu,
že jsou větve nahrnuty až za stromy; vyježděné plochy v ul. Ke Stadionu; pod vlakovou
zastávkou ve st.Hrádku v zahradě buňka, okolo nepořádek, sloup vysokého napětí je obložený
různými předměty
Bc.Petříčková – nepořádek kolem rybníka Krajan
Ing. Šístek – přinesl vytištěné fotografie, kde jsou túje u lékárny, do kterých skáčou děti,
navrhuje jalovce zrušit a zasít trávu; pod ul.Učňovská – neodborně ořezaná jabloň; Špilarův

pomník – túje obrůstají pomník, navrhuje zrušit zahrádku kolem pomníku, vyřezat túje a
zasadit vhodnou zeleň (návrh v příloze) – v diskuzi zaznělo, že by se měl zjistit vlastník
pomníku a pozemku a s nimi se domluvit na úpravě zeleně kolem památníku.
p.Kabourková – vysoká tráva po kolena – pozemky ŽH
Bc.Hůza – nafotil fotografie, pošle jako přílohu, černé skládky větví u potoka pod haldou
Mgr.Vildová – upozornila na vyježděný trávník; sekání trávy; nevhodně vysazovaná zeleň –
túje a živé ploty v křižovatkách Hutnické a Lesní, Hutnické a Janovské
Bylo dohodnuto, že pokud členové komise zjistí porušování vyhlášek, případně jiné závady,
své poznatky sdělí kdykoli na dalším jednání komise.
Mgr.Lavorenti – odevzdávání stavební suti ve sběrném dvoře – pracovník neváží odevzdanou
suť, že to nelze, váhu odhaduje. Cena za odevzdání suti je 1,50 Kč za 1 kg. V porovnání
s Rokycany je to drahé, Němčičky – 850,- Kč/t, Hrádek - 1.500,- Kč/t.
Komise doporučuje RM zamyslet se nad možností snížení ceny za uložení suti.
3. Vytipování firem na přístřešky na komunální odpad
RSDr. Branka navrhl firmy vyrábějící přístřešky:
Kovobel Domažlice, výrobní družstvo, Cihlářská 503, 344 01 Domažlice, www.kovobel.cz
Kovyb, s.r.o. Praha, www.kovyb.cz
Kwesto, s.r.o., email: prodej@kwesto.cz
Mgr.Lavorenti zaslala tyto firmy:
https://koubekzamecnictvi.cz/popelnicova-stani-a-pristresky/
https://www.hobbytec.cz/pristresek-na-popelnice-3-5x1-9m-steny-3mm.html
http://www.respo.cz/pristresky/
https://www.mevatec.cz/Stanoviste-kontejneru-sit-2-d3906.htm
4. Různé
Mgr.Vildová – seznámila členy komise s asistenční a tísňovou péčí „Anděl na drátě“, která je
určena pro osaměle žijící seniory v domácím prostředí tak i pro seniory v pobytových
zařízeních bez pečovatelských služeb. Zajišťuje okamžitou pomoc jak v domácím tak
venkovním prostředí, kdy mezi seniory může docházet ke krizovým situacím typu pádu, náhlé
nevolnosti, kolapsu,… V takových případech si může senior SOS tlačítkem (hodinky na ruce)
přivolat pomoc. Bližší informace na www.andelnadrate.cz. Informace jsou v příloze a budou
zveřejněny na webových stránkách města.
p.Tichá – informovala členy komise, že se dostavil na MěÚ p. Veselý z DPS s požadavkem na
úpravu bytu pro vozíčkáře, bylo mu dříve přislíbeno rozšíření dveří do koupelny, kdy dle jeho
názoru toto nevyřeší stísněný pohyb pro vozíčkáře z důvodu, že koupelna je příliš malá a pro
vozíčkáře nevhodná. Navrhoval by stavební úpravy - rozšíření koupelny na úkor kuchyně.
Zatím je jinak soběstačný, pečovatelskou službu z Rokycan využíval pouze k dovážení
obědů, kdy z důvodu úhrady i za dopravu tuto službu zrušil a nyní využívá dovozu obědů
z Oázy.
Komise další úpravy nedoporučuje vzhledem ke skladbě bytu.

Připomínáme, že Město Hrádek má uzavřenou smlouvu na péči s Pečovatelskou službou
Rokycany, kdy naši občané mohou dle potřeby využívat například služby: dovoz obědů,
nákupy, úklid, atd. O tuto službu je však malý zájem, v současné době služeb využívají jen
4 občané našeho města a týkají se převážně dovozu obědů. Město za každého občana, který
službu využívá hradí peč.službě měsíčně 350,- Kč. Konkrétní službu si hradí občan sám.

Příští termín komise: začátek měsíce září, naléhavé případy bude řešit předseda komise ve
spojení s radou města

Zapsala: Tichá
Ověřil: RSDr. Branka dne 30.5.2019
Příloha: fotografie (na web.stránkách nejsou fotografie přiložené)

