STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE
O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN
Aktivity vykonávané zaměstnanci obce/externí firma: 1
Úklid sněhu
Termín:
listopad (říjen) – březen (duben)
Obsah:
úklid sněhu velkou radlicí – komunikace (externí firma)
úklid sněhu frézou/malou radlicí – chodníky a další zpevněné obecní plochy
Rozsah:
místní komunikace a chodníky v katastru obce, včetně dosud nepředané
komunikace v ul. Zlatnická, autobusové zastávky, silnice třetí třídy v rozsahu
dle P2 a P3
Četnost:
vždy po napadení čerstvého sněhu , odklizení komunikací v ranních hodinách
do 8 hod., příp. v odpoledních hodinách
Priorita:
P2 – vyšší priorita, tyto komunikace a chodníky vč. autobusových zastávek
budou uklízeny přednostně
P3 – nižší priorita, tyto komunikace, chodníky a zpevněné plochy budou
uklízeny následně
Poznámka: obec klade důraz na důsledné odklízení sněhu – tj. budou odklizeny všechny
komunikace v obou směrech v Jenštejně a Dehtárech, včetně chodníků a
autobusových zastávek po obou stranách komunikací
Jarní úklid obecních ploch
Termín:
únor až duben
Rozsah:
vyčištění obecních ploch 2 a ploch podél obecních komunikací, zejména podél
tzv. dehtárenské cesty a podél cesty do Radonic od černých skládek (zadní
cesta „ke koňům“)
Obsah:
obecní plochy – odstranění odpadků, posekání vzrostlé uschlé trávy
Četnost:
1 x ročně v uvedeném termínu
Poznámka: Ve stejném termínu bude probíhat svoz nebezpečného odpadu. Současně
obec v nově připravované vyhlášce stanoví pokuty za vytváření černých
skládek a nechá na vytipovaných místech osadit informační cedule týkající se
zákazu skládek. Totéž by mělo platit pro bioodpad ‐ tráva, vánoční stromky
apod.).
Jarní prořezání a revitalizace stromů a keřů
Termín:
únor – březen
Rozsah:
stromy rostoucí na obecních pozemcích nebo podél obecních pozemků
v katastru obce (cesta do Dehtár, cesta do Radonic), stromy rostoucí na
nepředaných travnatých pásech v ul. Hradní a Kovářská
Obsah:
prořezání a revitalizace stromů a keřů
Četnost:
1 x ročně v uvedeném termínu
Poznámka: ‐

1

2

Není‐li použito označení „externí firma“, bude daná činnost vykonávány zaměstnanci obce (v současné době dvě osoby
– na plný úvazek)
Obecní plocha se rozumí jakýkoliv pozemku v majetku či nájmu obce Jenštejn.
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Úklid psích exkrementů
Termín:
březen, červen, září
Rozsah:
chodníky a travnaté plochy podél chodníků (nepředaných travnatých pásech
v ul. Hradní a Kovářská), prostory u hřišť, a to v rozsahu dle P4
Obsah:
úklid psích exkrementů a likvidace
Četnost:
3 x za rok ve stanoveném termínu
Poznámka: obec by měla nechat instalovat na určená místa koše na psí exkrementy (viz
P1 (Sběrná místa Jenštejn)) a zaměstnanci obce by měli pravidelně doplňovat
pytle. Do připravované vyhlášky se doporučuje stanovit pokuty pro přistižené
majitele psů, kteří nebudou po svých zvířatech exkrementy sbírat.
Sekání trávy
Termín:
květen ‐ září
Rozsah:
všechny travnaté obecní plochy, včetně ploch podél komunikací v Hradní,
Cechovní a Zlatnické ulici
Obsah:
posekání a úklid posečené trávy
Četnost:
1 x měsíčně ve stanoveném termínu
Poznámka: ‐‐‐
Jarní úklid komunikací a chodníků
Termín:
duben
Rozsah:
místní komunikace patřící obci, včetně nepředané komunikace v ul. Zlatnická a
chodníky v katastru obce
Obsah:
úklid komunikací (externí firma): čistící a kropící vůz
úklid chodníků: odstranění prorůstající trávy v chodnících
(mechanicky/chemicky)
Četnost:
1 x ročně
Poznámka: termín jarního úklidu komunikací bude oznámen na webových stránkách obce
předem, rozeslány oznámení do schránek s upozorněním na neparkování
podél komunikací ve stanovený den a čas a současně i oznámení vylepena na
vhodná místa
Kácení a výměna odumřelých stromů
Termín:
únor – březen (výměna dle vhodnosti podle vysazovaného stromu)
Rozsah:
stromy rostoucí na obecních pozemcích, stromy rostoucí na nepředaných
travnatých pásech v ul. Hradní a Kovářská (externí firma)
Obsah:
odstraňování odumřelých stromů a výsadba nových
Četnost:
1 x ročně v uvedeném termínu
Poznámka: kácení stromů bude probíhat na základě připravované Realizace obnovy
zeleně dle dendrologického průzkumu Ing. Jelínkové – odumřelé stromy;
výsadba nových stromů, případně jiných prvků zeleně bude probíhat podle
„Studie revitalizace zeleně v obci Jenštejn“, která by měla být vypracována cca
v polovině roku 2011
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Termín:
duben‐květen, říjen‐listopad
Rozsah:
umístění velkoobjemových kontejnerů – v rozsahu dle P4 (externí firma)
nebezpečný odpad – jednodenní svoz (externí firma)
Obsah:
přistavení velkoobjemových kontejnerů

2/3

Četnost:
Poznámka:

zajištění služby jednorázového svozu nebezpečného odpadu
2 x ročně v uvedených termínech
termín svozu nebezpečného odpadu bude oznámen na webových stránkách
obce předem a současně bude oznámení o jeho konání vylepeno na vhodná
místa

Pravidelný úklid v místě kontejnerů na třídění odpad
Termín:
po celý rok
Rozsah:
v místě kontejnerů pro tříděný odpad
Obsah:
odvoz odložených vánočních stromků k jejich likvidaci
odstranění odložených věcí v okolí míst pro uložení tříděného odpadu
úklid odpadků neumístěných do kontejnerů v místě pro uložení tříděného
odpadu
Četnost:
každý sudý týden v roce
Poznámka: ‐‐‐
Svoz odpadů z odpadových košů obce
Termín:
po celý rok
Rozsah:
v místě košů na odpad (viz P1)
Obsah:
odvoz a likvidace odpadů umístěných v koších
Četnost:
každý týden v roce
Poznámka: ‐‐‐
Přílohy:

P1: Sběrná místa Jenštejn (mapa)
P2: Prioritizace úklidu sněhu – komunikace (mapa)
P3: Prioritizace úklidu sněhu ‐ chodníky a další zpevněné obecní plochy (mapa)
P4: Umístění velkoobjemových kontejnerů (mapa)
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SBĚRNÁ MÍSTA JENŠTEJN

1

Stávající kontejnery na tříděný odpad:
papír
sklo
plasty
nápojový karton
Navrhované kontejnery na tříděný odpad:

3

A

nápojový karton
kovy

2

Navrhované koše:

5
4

odpadkový koš
koš na psí exkrementy

B

C

D

6

7

IDENTIFIKACE SBĚRNÝCH MÍST PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD A STANOVENÍ MÍST PRO
UMÍSTĚNÍ KOŠŮ URČENÝCH PRO VEŘEJNOST – OBEC JENŠTEJN
SBĚRNÁ MÍSTA PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
A)

Sběrné místo ul. Na Stráni:
stávající stav kontejnerů na tříděný odpad:
papír
1 ks, svoz 1x týdně
sklo
1 ks, svoz 1 x měsíčně
plasty
1 ks, svoz 1 x týdně
návrh kontejnerů na tříděný odpad:
papír
1 ks, svoz 1x týdně
sklo
1 ks, svoz 1 x měsíčně
plasty
1 ks, svoz 1 x týdně
nápojový karton
1 ks, svoz 1 x měsíčně

Závěr: stávající kapacita nádob je dostatečná, v mezičasech svozu se u tohoto sběrného
místa odpad nekumuluje. Doporučuji toto místo doplnit o 1 ks nádoby pro nápojové kartony.
Pokud kapacita nádob na plasty a papír začne být nedostatečná (zvýšení počtu obyvatel
v okruhu tohoto sběrného místa důsledkem nové zástavby), doplní se toto místo o další
kontejnery.
B)

Sběrné místo u zastávek autobusu ul. Radonická:
stávající stav kontejnerů na tříděný odpad:
papír
2 ks, svoz 1x týdně
sklo
2 ks, svoz 1 x měsíčně
plasty
3 ks, svoz 1 x týdně
nápojový karton
1 ks, svoz 1 x měsíčně
návrh kontejnerů na tříděný odpad:
papír
2 ks, svoz 1x týdně
sklo
2 ks, svoz 1 x měsíčně
plasty
3 ks, svoz 1 x týdně
nápojový karton
1 ks, svoz 1 x měsíčně
kov
1 ks, svoz 1 x měsíčně

Závěr: stávající kapacita nádob je dostatečná, v mezičasech svozu se odpad v tomto místě
občas kumuluje – objevují se černé pytle se směsným odpadem a velkoobjemový odpad.
Kapacita sběrných nádob je však dostatečná.
Doporučuji toto místo doplnit o 1 ks nádoby pro kov. Velkoobjemový a směsný odpad v okolí
nádob budou odstraňovat zaměstnanci obce při přistavení kontejnerů na velkoobjemový a
nebezpečný odpad.
C)

Sběrné místo ul. Hradní:
stávající stav kontejnerů na tříděný odpad:
papír
4 ks, svoz 1x týdně
sklo
1 ks, svoz 1 x měsíčně
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plasty
4 ks, svoz 1 x týdně
nápojový karton
1 ks, svoz 1 x měsíčně
Závěr: Stávající kapacita nádob na papír a plasty je nedostatečná; v mezičasech svozu jsou
tyto nádoby přeplněné a objevují se černé pytle se směsným odpadem a velkoobjemový
odpad. Na toto místo se však další nádoby nevejdou. Návrh řešení, viz bod D (sběrné místo
ul. Zlatnická).
Velkoobjemový a směsný odpad v okolí nádob budou odstraňovat zaměstnanci obce při
přistavení kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
D)

Sběrné místo ul. Zlatnická:
stávající stav kontejnerů na tříděný odpad:
papír
2 ks, svoz 1x týdně
sklo
1 ks, svoz 1 x měsíčně
plasty
1 ks, svoz 1 x týdně
návrh kontejnerů na tříděný odpad:
papír
1 ks, svoz 1x týdně
plasty
1 ks, svoz 1 x týdně
kov
1 ks, svoz 1 x měsíčně
nápojový karton
1 ks, svoz 1 x měsíčně

Závěr: Stávající kapacita nádob na papír a plasty je nedostatečná; v mezičasech svozu jsou
tyto nádoby přeplněné. Doporučuji doplnit sběrné místo v Zlatnické ulici o 1 ks nádoby pro
papír, o 1 ks nádoby pro plasty a dále o 1 ks nádoby pro nápojové kartony a o 1 ks nádoby
pro kov.
Pokud kapacita nádob na plasty a papír přes navýšení počtu začne být nedostatečná (zvýšení
počtu obyvatel v okruhu tohoto sběrného místa důsledkem nové zástavby), doplní se toto
místo o další kontejnery.
Toto sběrné místo je umístěno na odstavném parkovišti, které zatím není využíváno, proto je
v současné době jeho umístění bezkonfliktní.
Závěrečné shrnutí:
Počet a umístění stávajících sběrných míst v Jenštejně považuji v současné době za
dostatečné, tato místa jsou po obci rovnoměrně rozmístěna, v dostatečných docházkových
vzdálenostech a jsou pro sběrné vozy dostatečně dostupná. Proto zřízení dalších sběrných
míst pro tříděný odpad v Jenštejně není zatím potřeba.
Zejména však při plánování občanské vybavenosti by se mělo myslet na vhodnější umístění
sběrných míst, například v rámci stavby školky by se mělo při návrhu vyřešit i nové
umístění pro kontejnery v Zlatnické ulici (např. možnost rozšíření stávajícího prostoru v ul.
Hradní.
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MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ KOŠŮ (NA ODPADY A PSÍ EXKREMENTY)
1)

Zastávka autobusu č. 378 Jenštejn, Domov seniorů (směr Letňany):
Koš

2)

1 ks, svoz 1x týdně

Ul. Na Stráni:
Koš na psí exkrementy

3)

U hřiště a rybníka:
Koš
Koš na psí exkrementy

4)

2 ks, svoz 1x týdně (u sloupků MHD)

Ul. Hradní u hřiště:
Koš na psí exkrementy

7)

1 ks, svoz 1x týdně

Ul. zastávek autobusu ul. Radonická:
Koš

6)

1 ks, svoz 1x týdně (u hřiště)
1 ks, svoz 1x týdně (u rybníka)

Ul. Vinořská:
Koš na psí exkrementy

5)

1 ks, svoz 1x týdně

1 ks, svoz 1x týdně

Zastávka autobusu č. 378 ul. Hradní (směr Letňany):
Koš na psí exkrementy

1 ks, svoz 1x týdně

Možné typy košů (zdroj www.urbania.cz):

Koš CLASSIC

Koš CLASSIC na psí exkrementy
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UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ V JENŠTEJNĚ

1
Velkoobjemový kontejner

A

B

