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ZPRAVODAJ
MĚSTA ALBRECHTIC

Vážení spoluobčané,

přiblížil se nám konec roku a  nastal čas na krátkou rekapi-
tulaci. V průběhu října byl dokončen projekt s názvem „ Rozší-
ření separace a  svozu bioodpadů ve Městě Albrechticích“, vím, 
že tento název projektu mnohým nic neřekne, ale v podstatě jde 
o dokončení dlouhodobého záměru města v rámci odpadového 
hospodářství. Cílem projektu byl tedy nákup nákladního auto-
mobilu s nosičem kontejnerů opatřeným hydraulickým jeřábem 
a pořízení nádob na tříděný odpad. Jedná se o oranžové zvony, 
které budou postupně rozmístěny v našem katastru a jsou určeny 
na tetrapaky. Tímto projektem jsme završili etapu týkající se od-
padového hospodářství. Byla to dlouhá cesta, ale výsledek splnil 
očekávání a cíle, které jsme si dali. Celkem se jednalo o 5 etap, čili 
5 samostatných žádostí o poskytnutí dotace, a již dnes můžeme 
říct, že všechny uspěly. Začali jsme v roce 2009 projektovou pří-
pravou sběrného dvora, na podzim 2011 byl uveden do provozu, 
následovala kompostárna, kde byl provoz zahájen jen o rok poz-
ději. Tato etapa měla dvě části, první byla samostatná výstavba 
včetně technologie na zpracování bioodpadů a druhou částí byl 
nákup nádob a kontejnerů, které většině občanů již letos pomohly 
při likvidaci zahradního odpadu. Poslední dvě etapy byly zamě-
řeny na dovybavení technikou potřebnou k údržbě města a pro-
vozování celého areálu. Byl pořízen zametací vůz Magma, k ně-
muž je několik výměnných nástaveb, a jako poslední byla poříze-
na AVIE 4 x 4. Celkově se náklady vyšplhaly ke 40 milionům Kč, 
přičemž dotace činila 90% z uznatelných nákladů. O úspěšnosti 
a prospěšnosti tohoto projektu není pochyb, ale ať každý zhodno-
tí sám, zda jsme zvolili správný směr či nikoliv.

K  novinkám, které se během podzimu udály, patří spuštění 
městského dohlížecího kamerového sytému. Vzhledem k  ne-
ustále rostoucímu vandalismu, krádežím a  ničení soukromého 
a obecního majetku se zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit část-
ku 500 tis. Kč na zvýšení bezpečnosti v našem městě. Celá částka 
byla tedy použita na pořízení moderního kamerového systému 
s monitorovacím a záznamovým zařízením, jenž je umístěno na 
místním oddělení Policie ČR. Monitorování je zajištěno dozorčí 
službou, která plní úkoly vyplývající ze zákona č. 273/2008 Sb., 
o PČR. Dále máme uzavřenu dohodu, aby nemohlo dojít k neo-
právněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům na 
záznamu, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přeno-
sům, neoprávněnému zpracování i k jinému zneužití. Ve zkratce 
to znamená, že nebude narušováno nikomu soukromí a  slušní 
a poctiví občané nemusí mít žádné obavy, naopak darebáci a van-
dalové by se měli mít na pozoru. V současné době máme 4 moni-
torovací místa osazená kamerami s vysokým rozlišením s přepí-
nacím režimem den/noc s horizontálním natáčením 360° a verti-
kálním náklonem 105°. Do budoucna je počítáno až s 8 místy, na 
která máme již nyní připravený software.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití vánočních 
svátků, dětem hodně dárků pod stromečkem, všem občanům 
hodně zdraví, spokojenosti a úspěšný vstup do nového roku 2014.

Luděk Volek,
starosta města
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