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l. Podzemní kontejnery piedstavují, jak jsme Vám jiz psali, moderní sběr odpadu. lvlují řadu

výhod (a jedinou nevýhodu, malý vhazovací otvor). Proto jsme jich několik na ruzných místech

městské části vybudovali. /\k<:e umístění podzemního kontejneru začíná investičním záměrem,

vyhledáním vhrxlneho místa, ktere splňuje technické parametry, projednáním s dotčenými

orgány a zveřejněním stavebního povolení, ke kterému je možně se vyjádřit.

Litvínovská x K Lipám bylo jedním znich. Za celou dobu projednávání se nikdo proti němu

neohradil, ani se nevyskytly technické problémy, které by stavbu znemožňovaly.

2. Osvěta ohledně nakládání s odpady probíhá každoročně na akci Mikroklima.

Letos, 31.05.2018, se konal již 12. ročník. Na této akci je mj. názorně vysvětlováno předcházení

vzniku odpadů, třídění odpadů i možnosti jejich zpracování. Zároveň existuje veřejně přístupný

film s názvem „Lide šlapejte“, ve kterém je názorně ukázáno, jak se mají lidé při odkládání

tříděného odpadu chovat. Ten je k dispozici na našich webových stránkách

lítljist/,/wv-./w.|rrálmílx //tll.líl á wmmlHaw/(1,0ivomimmll'mli/mhmiy/lirlvslalwiu' trideny odpad

od 09.07.2018. Dále byly v časopise Devítka zveřejněny různé články na toto téma, počínajíc

výtiskem 01/2015 pod názvem "Kam s ním?“.

3. Pravděpodobně proto, že dle dopravních předpisů před přechodem pro chodce nemajístát

vozidla ve vzdálenosti 5 metrů.

4. To, na co vy poukazujete, se vžilo pod názvem „Prosecká strkačka", v rámci které se policie

k některým přestupkům ohledně parkování chová benevolentněji. Úřad si je vědom obtížné

situace ohledně parkování. Snaží se ji řešit jak zvětšováním počtu jednotlivých parkovacích

míst v příhodných lokalitách, tak placenými parkovišti. V nejbližší době bude dokončen

například parkovací dům za Billou, a i úprava parkoviště na rohu Jiřetínské a Vysočanské, která

má začít ještě letos, přinese navýšení parkovacích míst. Jednotlivá parkovací místa vznikají

také, ale tam je jejich vznik pomalejší a vybudování míst obvykle obtížnější. Na druhé straně

uznáváme, že vzhledem k vlastnictví pozemků byla řada parkovacích míst i ve vašem okolí

zrušena. Každopádně se budeme snažit, jestli to bude možné, ve Vašem blízkém okolí nějaká

regulérní parkovací místa vybudovat.

5. Obecně je lhůta k vyřízení stížnosti 30 dnů (resp. 60 dnů, pokud je stížnost řešena ve správním

řízení dle ust. § 175 správního řádu). Zkorespondence ale vyplývá, že jste paní_

za rychlé odpovědi i pochválil. Problém je vtom, že jste sjejími odpověďmi nesouhlasil

a vyložil jste si je jako lživé. Na základě toho se veškerá korespondence zkomplikovala.

6. Vašimi stížnostmi se zabýváme a nové parkovací plochy se snažíme na příhodných místech

vytvořit a příští rok se zaměříme i na Vaše okolí. Na druhé straně vzhledem k tomu, že Vaše

stížnost je ojedinělá, tak s kontejnery K Lipám x Litvínovská prozatím nic zásadního dělat

neplánujeme, krom drobných technických úprav.

Vedoucí pravy

 


