
Číslo Téma Úkol Odpovědná osoba Termín Splněno/Nesplněno (komentář)

01_2021 Tříděny odpad Zaslání tabulky s přehledem svozů TO MČ - Kembitzký 01.02.2021 splněno 25/1

02_2021 Tříděny odpad Zmapování vytíženosti třídicích hnízd na MH a návrh 

navýšení kapacity

SVJ 01.03.2021

03_2021 Tříděny odpad Místní šetření a zadání požadavku na Finep - 

navýšení kapcity stávajících sběrných hnízd a 

vybudování prostornějších hníz v rámci dalších etap 

(vč. F1 a F2)

MČ - Doláková 15.03.2021

04_2021 Tříděny odpad Zjištění navýšení kapacity sběrných nádob/četnosti 

svozu s PSAS

MČ - Doláková 15.02.2021 a dále průběžně Místní šetření domluveno                  

na 29. 1. 2021

05_2021 Směsný komunální 

odpad (SKO)

Finep - rozšíření kapacity na SKO u bytového domu A 

a vybudování prostornějších hníz v rámci dalších 

etap (vč. F1 a F2) pro možnost třídění BRKO

Finep/MČ 15.03.2021

06_2021 SKO/Tříděny 

odpad

Vyvěšení multijazyčných informačních tabulí 

(základní informace, sběrný dvůr…) 

MČ - Kembitzký 01.03.2021

07_2021 SKO/Tříděny 

odpad

Vytvoření informačních letáků pro SVJ (k vyvěšení na 

nástěnky) elektronicky

MČ - Doláková  01.02.2021                           

*na vyžádání jazykové 

mutace dle domluvy

08_2021 SKO Doplnění koše před domem C1 a kontrola a oprava 

poškozených košů (Leonardo, dům B…)

MČ - Kembitzský 01.02.2021

09_2021 Parkování Letáky na podporu správného parkování (3m k 

životu - nástěnky,  umisťování za stěrače automobilů 

dle potřeby a možností)

MČ - Doláková 27.02.2021 27.1.2021 - 1. leták 

10_2021 Parkování Pravidelné kontroly a osvěta u prohřešků s 

parkováním

MČ - MP ČR od 01.03 2021 trvale a 

pravidelně

11_2021 Parkování Úprava povrchu parkovacích míst (mezi domy B/C - 

použít trvalý podklad v místě mimo stavbu MŠ/ZŠ 

MH a u zbývajícího povrchu a domů H - doplnění a 

zhutnění podkladu/zvážení použití dočasného 

asfaltu/betonu)

Finep 28.03.2021

12_2021 Výstavba Ověření počtu parkovacích míst u nové výstavby (H6 

a7 a dále) a trvání na požadavku 1,5 parkovacího 

místa/byt v rámci plánovací smlouvy

MČ - Jindřich průběžně

13_2021 Výstavba Otevření ul Kardausova - urgence a zjištění 

skutečného důvodu stávajícího stavu/kooperace s 

MČ

MČ - Jindřich 31.01.2021 Dle informací stavebního úřadu 

termín není, ÚR bylo odebráno a 

není další posun; dle informace 

Finepu - počítá se s kolaudací 

červen 2021; budeme žádat 

konkrétní informace o stavu 

14_2021 Výstavba Zasílání informací o jednání VUR a ZMČ přímo 

souvisejících s výstavbou na MH jednotlivým SVJ

MČ - Kembitzký od 1.03.2021 průběžně

15_2021 MHD Zastřešení plánované zastávky MH Finep 30.06.2021

16_2021 Psi Zvýšená kontrola registrace psů a uklízení psích 

exkrementů na MH (pokutování opakovaných 

prohřešků - využití platné legislativy)

MČ - MP ČR od 01.03 2021 trvale a 

pravidelně

17_2021 Ostatní Sdílení informací z MČ na nástěnkách domů SVJ 2021

18_2021 Ostatní Zajištění účasti městského strážníka na jednání 

schůze shromáždění SVJ

SVJ 2021

19_2021 Ostatní Příprava dopisu Finep s požadavky SVJ/MČ a 

uskututečnění jednání

MČ - Doláková 01.03.2021

20_2021

Ostatní Příprava jednání MČ/SVJ, které se bude konat dne 

24.03.2021

MČ - Doláková 01.03.2021


