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A bonbónek nakonec ! Výsledky „vlastního řešení“ radnice za 15 měsíců.

Jak jiné argumenty mám ještě přinést, aby se radnice alespoň pokusila aplikovat
navrženou koncepci udržování pořádků pomocí Správců kontejnerových stání ?
Zdůrazňuji po sté:
Jedinou cestou je osobní zodpovědnost Správce kontejnerového stání za odměnu.

Všechny otázky jsou zodpovězeny v koncepci
viz. www.karatevakado.cz / sekce Politika / „Kontejnerová stání – koncepce“

K vyřešení letitého problému nepořádku u kontejnerových stání (KS) na největším sídlišti „Šipší“
v Kutné Hoře jsem po sběru dat a diskusích s občany v březnu 2011 předal radnici návod zajištění
pořádku u těchto kontejnerových stání, Koncepci „Správců kontejnerových stání“,
Koncepce odpovídá na všechny otázky, navrhuje řešení a přesahuje rámec pouhých
kontejnerových stání. Jádrem koncepce je přesvědčení, že pořádek u KS lze udržet pouze osobní
zodpovědností lidí, kteří budou o jim svěřená stání pečovat. Detaily lze dopracovávat, hlavní je
neopustit myšlenku zodpovědnosti konkrétní osoby. Praxe 22 let od Sametové revoluce stále
ukazuje, že všechny jiné pokusy selhaly. Při navržené měsíční odměně 1000 Kč hrubého, by
pokrytí všech 15 kontejnerových stání na sídlišti stálo 180 000 Kč ročně, na pokrytí těch nejhorších
KS by stačilo 50.000 Kč ročně.
Radnice snahu ocenila, ale stále se Koncepci vyhýbá a během roku navrhuje postupně 3 svoje
řešení, která se stále opakují a nic neřeší: apel na občany přes média, zvýšené úsilí městské
policie, dozor nějakých koordinátorů u MP, další kamery do budoucna.
Po celou dobu 15 měsíců od předání Koncepce já osobně i „Komise pro městská sídliště“
poukazujeme na trvající nepořádek u KS osobní interpelací i písemně.
Důkazy: Moje průběžná dokumentace 400 fotografií od dubna 2011 do června 2012 dokládá:
1. Čistota u KS se výrazně nezměnila. Při průběžných plošných kontrolách na sídlišti Šipší je stále
u většiny KS nepořádek.
2. U vytipovaných KS je nepořádek za únosnou hranicí, dokonce se stále zhoršuje.
3. Scénář u nejhorších stání je stále stejný: po úklidu, který provádí různou cestu město cca 1x za
14 dní, je asi 3 dny je čisto, další 3 dny se objeví drobné znečištění. Poté roste nepořádek
geometrickou řadou.
Pokud by správce průběžně odstraňoval drobný nepořádek, nedojde nikdy k drastickému
nekontrolovanému znečištění. Na čisté stání odhodit odpadky dokáže jen minimální procento
otrlých povah. Na hromadu odpadků si přihodí každý, protože je v zákrytu a těžko někoho nutit,
aby se skrze odpadky prodíral ke kontejneru.
V Kutné Hoře, 25.6.2012, Ing. Jan Vališ, 603 794 316

