ČISTOTA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PROBLÉM Z POHLEDU VEŘEJNOSTI

NÁVRH NA ŘEŠENÍ VEŘEJNOSTÍ

PŘIJATÉ ŘEŠENÍ MĚSTEM

Nečistoty v následujících lokalitách
= náměstí, Pod Lipkami, autobusové nádraží,
Lidl, Penny Market, železniční trať, dětské
hřiště nad sportovním stadionem, myší díra,
školy (zejména střední), méně frekventované
lokality a ulice

Větší zapojení lidí vedených na úřadu
práce, větší aktivita města. Zajištění
periodické kontroly technických služeb,
častější úklid. Zajistit včasnou údržbu
a úklid uschlých rostlin po aplikaci
roundupu.

Zavedení nové služby „Info foto závady“
= podílení se obyvatel na rychlejším a efektivnějším
odstraňování závad na majetku města a na odstraňování nepořádku. Stačí na problém upozornit
zasláním fotografie buď jako MMS z mobilu na
602 168 796 nebo prostřednictvím e-mailu na
majetek@dacice.cz. Více informací na webových
stránkách www.dacice.cz/info-foto-zavady/.

Zarostlé obrubníky podél silnic

Využití veřejných služeb
= z původních 2 lidí zvyšují Technické služby
Dačice veřejnou službu na 4 - 5 lidí, tito pracovníci
mají vlastního koordinátora. Snahou je zkvalitnění
úklidových prací.
Nepořádek města po skončení zábav
a večírků, akcí všeho druhu
= vysypané koše, popelnice, vytrhané květiny,
polámané stromy ad.

Častější pochůzky městské a státní
policie zejména o víkendech v noci
(pátek, sobota, neděle). Zavedení kamerového systému, na základě něhož bude
možné lépe dohledat viníka. V případě
pořádní větších akcí zajistit mimořádné
svozy kontejnerů na separovaný odpad.

Zvážení zavedení kamerového systému či
fotopastí
= zkušebně byla osazena fotopast na lávce, kde se
vyskytuje nejvíce problémů, po provedení testu se
ukazuje, že pro účel sledování prostoru s velkou
frekvencí lidí není vhodná.
Noční kontroly městské policie
= ze strany MP byly zintenzivněny

Kontrola neudržovaných pozemků, které
nejsou ve vlastnictví města a haní jeho
celkový vzhled
= např. neposečená tráva

Kontrola policií a upozornění vlastníků
pozemků.

Prověření právních možností
= v případě nepořádku na pozemcích soukromých
majitelů zasílají zaměstnanci úřadu výzvy ke sjednání nápravy. V případě, že se situace na některém
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pozemku opakuje, přichází na řadu správní řízení.

Záplavy z kanálů při mohutném dešti
= viz firma Jahoda a Homolkův mlýn

Kanály u stromů pravidelně čistit nebo
stromy nejlépe pokácet. Umístit před
myší díru zátarasy, které zabrání toku
vody z města. V případě ohrožení zajištění pytlů před myší díru a na poklopy
kanálů umístit závaží.

Rekonstrukce Palackého náměstí
= město Dačice připravuje projekt rekonstrukce
Palackého náměstí, jehož součástí je mimo jiné
i řešení odvodu dešťových vod.
Hrozba záplav
= technické služby mají ve skladech uložené pytle
s pískem, které při vyhlášení 2. povodňového
stupně rozváží spolu s hasiči na kritická místa.

Hřiště Za Lávkami a diskotéka Klub Častější kontroly, postihy a blokové Kontroly městskou policií
pokuty městské a státní policie.
Kostka - výtržnictví, alkohol a drogy
= v době konání diskoték bude trasa od Klubu
Kostka po náměstí pod přísným dohledem městské
= po víkendových akcích nepořádek, rozbité
policie. Zkušebně byla osazena fotopast na lávce,
láhve, zvratky, nepořádek na cestě od diskokde se vyskytuje nejvíce problémů, po provedení
téky přes dřevěnou lávku do města
testu se ukazuje, že pro účel sledování prostoru
s velkou frekvencí lidí není vhodná. Rozhodnutí
o případném nasazení kamerového systému je na
samosprávě.
Problém s nakládáním bioodpadu
a použitých olejů

Podpora a popularizace třídění odpadu Kontejnery a sběrný dvůr
městem.
= firma .A.S.A. Dačice umístí do konce roku kontejnery na bioodpad. Použité oleje lze odkládat ve
sběrném dvoře. Odbor životního prostředí
informoval, že v podzimních měsících A.S.A. osadí
město kontejnery na biologický odpad. Budou jimi
nahrazeny kontejnery na tříděný odpad (sklo)
v místech, kde se ukazuje, že jsou tyto kontejnery
málo využívané. V ostatních místech budou
případně přidány jako další v řadě. V nejbližší době
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budou dodány nádoby. Informace budou zveřejněny
v Dačickém zpravodaji č. 10/2012.

Volně pobíhající potkani, kočky
= př. u stadionu

Deratizace

Ohnisková deratizace
= město najímá každoročně firmu, která provádí
v měsíci květnu plošnou deratizaci na území města
Dačice a místních částí. Pro omezení výskytu potkanů se musí lidé naučit hospodařit s bioodpadem
a nevyhazovat a nesplachovat ho do kanalizace.

Špinavé odpadkové koše, kontejnery
a veřejné osvětlení

-

Vymývání odpadkových košů
= město jednalo s firmou .A.S.A. Dačice. Podle
sdělení A.S.A. jsou připraveni provádět vymývání
odpadkových košů a kontejnerů. Místostarosta
zjišťuje finanční náročnost.

Parkování na travných plochách

Větší kontrola městskou policií.

Kontroly městskou policií
= podnět předán městské policii, která bude
provádět častější kontroly zaměřené na tuto
problematiku.
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PROBLEMATIKA PSŮ
PROBLÉM Z POHLEDU VEŘEJNOSTI

NÁVRH NA ŘEŠENÍ VEŘEJNOSTÍ

PŘIJATÉ ŘEŠENÍ MĚSTEM

Nezodpovědní majitelé nevodí své psy na
vodítku na veřejných prostranstvích
= např. náměstí, kaskáda kolem rybníků směr
Kostelní Vydří ad.

Postihy a větší kontrola městskou a
státní policií, upozornění ve zpravodaji,
jak se chovat, jaké mají majitelé psů
možnosti (výběhy pro psy ad.).

Kontroly městskou policií a informovanost
občanů
= městská policie se více zaměří na volné pobíhání
psů, a to zejména kolem kaskády rybníků.
V Dačickém zpravodaji č. 6/2012 vyšel článek
vrchního strážníka Stanislava Zelenky, ve kterém
upozorňoval občany města o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném prostranství, o výbězích pro psy,
psích exkrementech včetně výše případné blokové
pokuty, v článku přiložil kontakty na městskou
a státní policii.
Městská policie se zaměřila na kontrolu vodění psů
na vodítku, a to především na cestě okolo kaskády
rybníků – podle sdělení MP se situace výrazně lepší
Na webových stránkách je umístěna anketa: Na
znečištění veřejného prostranství se můžeme podílet
i svojí netečností. Jak se zachováte, když jste
svědky toho, jak majitel psa neuklízí po svém
zvířeti exkrementy? Odpovědi: Vyzvu (donutím)
majitele psa k úklidu exkrementu 34 %; Pokusím se
rychle přivolat městskou policii nebo Policii ČR
17,7 %; Nechám to být 48,2 %. Celkem hlasů: 141.
Ukončení ankety 15. 7. 2012.
Ve zpravodaji č. 7/2012 vyšel článek k čipování psů.
Zřízen účet města na facebooku přičemž se
předpokládá zveřejňování ztracených zvířat.
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Rozdávání sáčků na psí exkrementy při
placení poplatku na úřadě

Každému občanovi vydat sáčky při Sáčky na psí exkrementy
placení poplatku ze psů. Zvýšení počtu = od roku 2013 budou sáčky na psí exkrementy
odpadkových košů na psí exkrementy.
vydávány při placení poplatku ze psů každému
poplatníkovi přímo na pokladně (nebudou si pro ně
muset chodit k jiné pracovnici finančního odboru,
jak tomu bylo doposud). Majitelé psů si mohou tyto
sáčky vyzvednout na finančním odboru i opakovaně
během roku.
Pro psí exkrementy lze použít všech odpadkových
košů ve městě (nejenom oranžových).
Ve zpravodaji č. 6/2012 vyšel článek o možnosti
vyzvednout si sáčky na OFI – bez výrazné odezvy.
OSM uložen úkol zjistit, za jakých podmínek je
možné opatřit odpadkové koše piktogramy
upozorňujícími na to, jaký odpad do nich lze
odkládat (včetně psích exkrementů).

Některá veřejná prostranství jsou od
psích exkrementů značně znečištěná

Vydat zákazy vstupu se psy.

Vydání zákazu vstupu se psy
= zákaz lze uložit formou OZV.

Transparentnost použití poplatků

-

Informace v Dačickém zpravodaji
= pro Dačický zpravodaj se připravuje článek, ve
kterém budou porovnány příjmy z poplatku ze psů
s výdaji na ně určené. Předpokládáme zveřejnění
v souvislosti s projednáváním nové OZV o poplatku
za likvidaci komunálního odpadu (cca září - říjen
2012).

Vylepit upozornění pro občany, aby si Cedule s upozorněním
Problematická místa
= náměstí, kaskáda kolem rybníků směr po svém psovi uklízeli exkrementy, = v současné době je zpracována nabídka na cedule
vzájemná výchova občanů.
s upozorněním. Je nutné vytipovat veřejná
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Kostelní Vydří, okolí starého hřbitova

prostranství, kam se cedule umístí.
Na webových stránkách je umístěna anketa: Na
znečištění veřejného prostranství se můžeme podílet
i svojí netečností. Jak se zachováte, když jste
svědky toho, jak majitel psa neuklízí po svém
zvířeti exkrementy? Odpovědi: Vyzvu (donutím)
majitele psa k úklidu exkrementu 34 %; Pokusím se
rychle přivolat městskou policii nebo Policii ČR
17,7 %; Nechám to být 48,2 %. Celkem hlasů: 141.
Ukončení ankety 15. 7. 2012.
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