
Výbor pro životní prostředí 
zápis č. 4/2019 

 
z jednání konaného dne 04.09.2019 v zasedací místnosti č. 8 

Městského úřadu Uherský Brod 
 
Přítomni: Andrea Gahurová, RNDr. Stanislav Novák, Ing. Věra Horáková, Mgr. Roman Švehlík, 

Aleš Řezníček, Miroslav Jančář, Vratislav Charvát ml. 
Omluven:  Ing. Jana Lukešová, Jana Barboříková 
 
Neomluven:    --- 
 
Hosté:  
Ing. Jan Hrdý, místostarosta  
Mgr. Pavel Chramosta – vedoucí Oddělení dotací a rozvoje města 
Ing. Bohumír Gottfried – ředitel TSUB 
Ing. Alena Šebestová, DiS., referentka Oddělení územního plánování  
 
 
Zahájení: 16:00 hodin                             
Ukončení: 19:35 hodin 
 
PROGRAM 4. zasedání výboru pro životní prostředí: 

1. Ochrana a tvorba životního prostředí (dotazy členů výboru) 
2. Termodiagnostika města (prezentace) 
3. Dotační projekty OPŽP s přidělenou dotací 
4.   Územní plán – problematika zahrádkářských kolonií, ploch pro hromadné bydlení  
      a vodních ploch 

 
Zasedání zahájila předsedkyně Andrea Gahurová. V době zahájení byl výbor usnášení schopný. Byl 
podán návrh, aby se změnilo pořadí programu:  

1. Územní plán – problematika zahrádkářských kolonií, ploch pro hromadné bydlení  
 a vodních ploch 

2. Ochrana a tvorba životního prostředí (dotazy členů výboru) 
3. Termodiagnostika města (prezentace) 
4. Dotační projekty OPŽP s přidělenou dotací 

 
Výbor pro ŽP schválil program jednání v pozměněném pořadí.  
Hlasování o programu: přítomno 7, 7 x pro – schváleno 
 
 
1. Územní plán – problematika zahrádkářských kolonií, ploch pro hromadné bydlení  
a vodních ploch 
 
Výbor pro ŽP se opakovaně zabývá problematikou zahrádkářských kolonií. Protože se právě 
projednává nový Územní plán (ÚP), jsou zahrádkářské kolonie opět hojně diskutovány. ÚP může 
regulovat zastavěnost, velikost parcely a výšku stavby. Územní plán (včetně podmínek prostorového 
uspořádání ploch) schvaluje (vydává) zastupitelstvo města.  
Místostarosta Jan Hrdý seznámil členy výboru s výsledky jednání ze dne 26. 6. 2019.  
Zde byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání u jednotlivých ploch „zahrádkářských kolonií“ 
s indexy S*, RI, RZ a RX následovně: 

* Plochy smíšené nezastavěného území (S*) – maximální plocha zastavění je 
omezena na 16m². 
* Plochy rekreace (RI) – maximální plocha využití stavebních pozemků 10 %, 
zároveň maximální půdorysná plocha všech staveb omezena na 80 m². 
* Plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady (RZ) – maximální plocha 
zastavění je 16m² nebo maximálně 4 % z výměry pozemku. Maximální půdorysná 
plocha všech staveb omezena na 80 m². 
* Plochy rekreace specifických forem (RX) - maximální plocha zastavění 16m² nebo 
maximálně 4 % z výměry pozemku. Maximální půdorysná plocha všech staveb 
omezena na 40 m². 

 



P. Hrdý uvedl, že se hledá kompromis, jak nezasahovat do práv vlastníků a současně zachovat území 
pro zahrádkáře, ale aby zde nedocházelo k trvalému bydlení.  

P. Šebestová upozornila, že nový ÚP pro společné jednání je k dispozici na webu města na 
následujícím odkazu: 
https://www.ub.cz/pages.aspx?rp=3.1&ids=77&id=0&browse=0&nodesLevel=99&expandMenu=192. 

Členům k celé problematice budou spolu se zápisem ze 4. jednání zaslány e-mailem další materiály a 
Výbor pro ŽP si stanoví termín mimořádného jednání, kde budou projednány. 

 
Diskuze k bodu č. 1: 
- P. Jančář a p. Novák znovu upozornili na to, že v případě většiny zahrádkářských kolonií v UB se 
jedná o svážná území, která jsou ohrožena sesuvy půdy.  
- P. Jančář se dotázal, zda člověk, který bude chtít v koloniích stavět, bude muset doložit, že na místě 
byl proveden geologický průzkum. P. Hrdý odpověděl, že všechna svážná území jsou v ÚP 
zakreslena v koordinačním výkresu. P. Šebestová doplnila, že v textové části ÚP v podmínkách 
využití ploch bude uvedena podmínka inženýrsko-geologického průzkumu v následných řízeních.  
- P. Novák uvedl, že před 15 lety bylo řečeno, že ZM nemůže dávat regulativy, tj. omezovat plochy 
staveb v zahrádkářských koloniích, teď tedy tento problém pouze legalizujeme. Znovu řekl, že město 
si zadělává na problém, někteří lidé už tam teď bydlí trvale, pokud jich bude více, nastane problém 
s odpadními vodami, svozem odpadu, zatížení cest… Dále upozornil, že občané bydlící 
v zahrádkářských koloniích nejsou chráněni z hlediska hygienických předpisů (např. dodržení limitů 
hluku). Riziko sesuvů v budoucnosti považuje za vážnou věc, neboť občané by mohli žádat město o 
opatření proti sesuvům v území (může se jednat o velkou finanční náročnost). 
- P. Hrdý zdůraznil, že město v zahrádkářských koloniích trvalé bydlení nechce, pouze říká, že 
připouští určitou míru rizika.    
- P. Švehlík řekl, že ráz zahrádkářských kolonií by měl zůstat zachován a regulativy, které vzešly 
z jednání 26. 6. 2019, mu přijdou málo přísné. P. Hrdý odpověděl, že regulativy budou nastaveny tak, 
jak se na nich dohodne a odsouhlasí je ZM. Osobně by nešel nad 80m² a 4 %. 
 
Dále se hovořilo o možnostech regulačních nástrojů (regulační plán a územní studie) pro jiné lokality 
v souvislosti s čtvrtí Nad Zámkem, která je smutnou ukázkou toho, jak to vypadat nemá, kde si vlastně 
každý postavil, co chtěl a jak chtěl (dřevěnice vedle betonové stavby, není poznat, co je ulice – 
některé stavby u cesty, jiné „zasunuté“…)  
P. Novák řekl, že se posuzuje také vliv na krajinný ráz, ale u lokality Nad Zámkem tomu tak zřejmě 
nebylo.  
P. Charvát upozornil, že komunikace Nad Zámkem převzalo město a jsou poškozené.  
P. Chramosta řekl, že ne všechny komunikace převzalo město a že se vše řeší s developerem.       
  
USNESENÍ: Výbor pro životní prostředí doporučuje Zastupitelstvu města v rámci schvalování 
Územního plánu u zahrádkářských kolonií schválit, aby půdorysná plocha všech staveb byla 
omezena na maximální rozlohu 40 m² a pro zahrádkářské chatky (myšleno „nářaďovny“) 
maximálně 16 m².  
 
Hlasování: přítomno 7, 6 x pro, 1 x proti  – schváleno 
 
 
2. Ochrana a tvorba životního prostředí (dotazy členů výboru) 
 
V tomto bodě se členové VpŽP dotazovali Ing. Gottfrieda na nejrůznější problematiku týkající se 
činností TSUB. 
 
- P. Novák si všiml, že někteří pracovníci TSUB sečkou křovinořezy do těsné blízkosti kmenů stromů a 
tím je poškozují. P. Gottfried, že mají nařízeno kolem stromů nedosékat právě proto, aby k poškození 
nedocházelo. 
- Dále upozornil, že při provádění postřiku plevele na chodnících se často stává, že pracovníci 
nedávají pozor a stříkají i mimo chodník – usychá tráva. P. Gottfried prověří. 
 
- P. Švehlík se dotázal, proč nebyla posečena tráva v ulicích nad Balkánem (Ventrčák). P. Gottfried 
řekl, že lidé mají takováto pochybení hlásit přes aplikaci Hlášení závad a poruch na webu města 
www.ub.cz (sloupec vpravo), kde mohou rovněž sledovat, jak TSUB ve věci postupují. 

https://www.ub.cz/pages.aspx?rp=3.1&ids=77&id=0&browse=0&nodesLevel=99&expandMenu=192
http://www.ub.cz/


 
- P. Novákovi se nelíbí, že u jedné z nových firem (WISS), které byly postaveny na Prakšické, je sice 
krásně udělaný vjezd do firmy, ale u vjezdu okolo veřejného chodníku nejsou dodělány práce a není 
urovnán terén. Protože se jedná o cestu ke hřbitovu, měl by někdo z města věc s firmou WISS dořešit.  
 
- P. Jančář upozornil na skládku dřeva ve sběrném dvoru v Újezdci. Větve už jsou všude – poslat 
někoho se štěpkovačem a vymezit prostor, kam mají lidi větve dávat.  
- Dále upozornil na velké praskliny v cyklostezce směrem na Polichno. 
- P. Jančář také požádal o úpravu dětských hřišť v Těšově a Újezdci. Je zde přerostlá tráva, bylo by 
potřeba doplnit písek, hrací prvky – trošku to tam zkulturnit. 
 
- P. Charvát upozornil, že nové chodníky, na které byla položena zámková dlažba, se rozjíždí a 
dochází k poškození povrchů zámkové dlažby.  
- Na ul. Moravská směrem ke Kvantu je nedodělaný chodník, chybí zde i obrubník. U železničního 
přejezdu opět chybí sjezd pro vozíčkáře.  
- Celkově jsou pro vozíčkáře (a také maminky s kočárky či staré lidi) nájezdy na chodníky katastrofa. 
P. Charvát se ptá, proč už město nevolá vozíčkáře ke konzultaci, když dělá např. sjezdy. Dříve za 
starosty Kryštofa to tak bylo, teď ne. 
- Dále nechápe, proč se předlážďuje chodník U Plovárny – vyhozené peníze. Dlažba, která tam byla 
dosud, byla v dobrém stavu včetně krásných žulových obrubníků, vydržela tam mnoho let, aniž by se 
poškodila.   
 
- P. Gahurová poukázala na opačný případ – dělá se nový chodník v ulici U Žlebu, který bude 
bezbariérový. V zimě či za mokra to ale bude kvůli prudkosti svahu velmi nebezpečné!     
- Nový systém pytlového svozu plastů a papíru je nepřehledný, lidé jsou zmatení, nemohou si to 
zapamatovat, není v tom žádný systém. Když zapomenou vyhodit pytle s plasty a vezou je na sběrný 
dvůr v Újezdci, pracovníci jim nadávají. Od čeho jsou pak sběrné dvory? 
- svoz bioodpadu přes léto každý týden byl naopak výborný nápad. 
 
- P. Horáková potvrdila, že od 1. 7. 2019, kdy došlo ke změnám ve svozu odpadu, jsou na Rumpoldu 
zahlceni telefonáty nespokojených lidí. Co se pytlového svozu týká, zjistí, co by se s tím dalo dělat. 
 
USNESENÍ: Výbor pro životní prostředí nesouhlasí s nově zavedeným harmonogramem 
pytlového způsobu svozu plastů a papíru a navrhuje navrácení k původnímu harmonogramu 
svozu, tj. plasty a papír v pytlích svážet vždy poslední pátek v měsíci. 
 
Hlasování: přítomno 6, 6 x pro – schváleno 
 
 
- P. Novák pochválil péči o zelený pás podél silnice v Havřicích, hezky se rozrůstá.  
P. Gottfried odpověděl, že péči o něj zatím provádí firma, která to realizovala, teprve po určité lhůtě to 
budou TSUB přebírat.  
 
- P. Horáková upozornila na „nepořádek“ na cyklostezce do Nivnice – hodně spadaného listí, a když 
zaprší, tak hlína z polí. P. Gottfried uvedl, že zametání se provádí dle potřeby a opět upozornil na 
aplikaci Hlášení závad a poruch na webu, přes kterou lze vše rychle řešit. 
- P. Charvát v souvislosti se splachy z polí upozornil, že dříve existovaly mapy se zakreslením všech 
odvodňovacích tras z polí. Dnes, když je problém opačný (potřeba zadržet vodu), by se odvodňovací 
kanály měly zaslepit. P. Gottfried uvedl, že pro zadržování vody jsou mimo jiné naplánovány výsadby 
stromů ve volné krajině. Stalo se tak už ve směru na Polichno, bude se realizovat i ve směru na 
Králov a Vlčnov. 
 
- P. Jančář upozornil, že nově vysazené stromy v lokalitě Zákřov usychají. Proč je TSUB nezalévá?  
p. Chramosta uvedl, že se o to stará realizační firma, je tam 3letý plán údržby. Pokud strom uschne, 
firma jej vymění.   
 
 
 
3. Termodiagnostika města (prezentace) 

Město v rámci projektu KOMPAS (koncepce města, pasporty, strategie pro Uherský Brod)  připravuje 
strategii adaptace na změnu klimatu. Zatímco v období 1961-1980 byla průměrná roční teplota 7,8 °C, 



tak v období 1981-2010 je průměrná roční teplota již 8,4°C, což je výrazný nárůst. V období do roku 
2040 se předpokládá nárůst průměrné roční teploty o cca 0,6 °C oproti období 1981-2010.   

Zpracovatelem Místní strategie adaptace na změnu klimatu je společnost EKOTOXA-RADDIT. Pavel 
Chramosta, který je (spolu s Vlastimilem Hradilem) odborným garantem projektu KOMPAS, připravil 
prezentaci týkající se termodiagnostiky města.  

Město samo je tepelným ostrovem, který ovlivňují faktory jako podíl zastavěných ploch a jejich 
nepropustnost, podíl zeleně a vodních ploch nebo způsob zateplení budov. Město má možnost ovlivnit 
typy veřejných povrchů, zastínění, veřejnou zeleň, tepelný stav svých budov a částečně také zdroje 
odpadního tepla.    

Při snímání termokamerou se zjistilo, jaká je povrchová teplota na různých veřejných místech ve 
městě. Snímky velmi názorně ukazují, jak markantní jsou rozdíly teplot různých typů povrchů. U 
rozpálených asfaltových komunikací dosahuje teplota v době letního vedra přes nesnesitelných 50°C 
a hned vedle ve stínu stromů je v ten stejný moment příjemných 25°C.  Zajímavé jsou i absorpce tepla 
různými povrchy – např. žula neabsorbuje teplo tolik, jako pískovec (dobře je to patrné na schodech 
ke kašně na Masarykově náměstí a žulových kostkách v okolí). 
 
Termokamera nasnímala z různých pohledů Masarykovo náměstí, Mariánské náměstí, ulici 
Komenského, Hradišťskou, Moravskou či dopravní terminál. Ze snímků je jasně vidět, jaký význam má 
ve veřejných prostranstvích zeleň (rozložitější solitérní stromy např. na náměstí, aleje v ulicích, keřové 
patro, parky. Význam zeleně roste v centru města, kde je navíc vysoký podíl zpevněných povrchů, 
které teplo odrážejí do svého okolí.  
Více o termodiagnostice města je v článcích na webu města: 
https://www.ub.cz/zpravy/Tento-zpusob-leta-a-priprava-strategie-adaptace-mesta 
 
Strategický dokument města bude hotov do konce tohoto roku a bude obsahovat konkrétní návrhy, 
doporučení a postupy jak by se město mělo připravovat na častější vlny veder, zvyšování počtu 
tropických dnů, přívalové srážky nebo naopak delší období sucha. Na podzim se připravuje jeho 
veřejné projednání. 
 
Diskuze k bodu č. 3 
 
- P. Švehlík uvedl, že při nedávné návštěvě Banské Bystrice jej velmi příjemně překvapilo, jak je tam 
náměstí zelené a bez aut. Mezi domy a centrální částí náměstí je široký zelený pás se stromy, keři, 
lavičkami. Proč se při rekonstrukci UB náměstí neudělaly nějaké zelené pásy? 
P. Chramosta odpověděl, že přesně toto navrhoval, ale bylo mu řečeno, že urbanisté vnímají náměstí 
jako náměstí a ne jako park. 
 
-P. Jančář se dotázal, proč v UB na náměstí nemáme „mlžítka“ jako třeba v Hradišti. V horku, kdy je 
náměstí rozpálené a lidé přes něj musí projít, by takovéto „zchlazovací brány“ určitě všichni uvítali. 
Navrhuje pořídit je. P. Novák doplnil, že „mlžítka“ jsou uvedena v návrzích Místní strategie adaptace 
na změnu klimatu města Uherský Brod. 
 
p. Charvát navrhl, aby se na náměstí co nejdříve vysadila druhá lípa, až stávající (u kašny) doslouží, 
aby už byla rozrostlá druhá. 
 
 
 
4. Dotační projekty OPŽP s přidělenou dotací 

 
V tomto bodu pan Chramosta seznámil přítomné s projekty, které město realizuje či v nejbližší době 
bude realizovat z dotací z Mze: „Krajinná zeleň v lokalitě Zákřov Uherský Brod – Újezdec u 
Luhačovic"., Interakční prvky Uherský Brod; Krajinný prvek - větrolam Králov, Uherský Brod; Krajinné 
úpravy údolnice potoka Hořenůšek - mokřady k. ú. Újezdec u Luhačovic. 
 
 
Diskuze k bodu č. 4  
 
- P. Jančář uvedl, že v lokalitě Zákřov je místo, kde vyvěrá pramének a kde by mohl vzniknout mokřad 
– napajedlo pro zvěř. Dal podnět p. Štěpančíkové – návrh na vícepráce, aby to tam bylo dobudováno. 

https://www.ub.cz/zpravy/Tento-zpusob-leta-a-priprava-strategie-adaptace-mesta


 
 - P. Charvát  řekl, že za městem se sice hojně vysazuje, ale v centru UB citelně chybí dříve vykácené 
keřové patro s bobulemi pro ptáky, případně i stromy, jejichž plody jsou ptačím zobem. Ptáci z centra 
města mizí! Keřové patro navíc město zchlazuje, jak bylo vidět z některých termosnímků. 
 
- P. Jančáře zajímalo, proč se podél cyklostezky na Šumice nebyly vysazeny ovocné stromy. 
Upozornil, že již v dřívějším období toto Výbor pro ŽP odsouhlasil (je to v zápisu z 20. Zasedání ze 
dne 6. 6. 2018, bod č. 3). Výbor chtěl, aby zde byly stromy, z nichž si lidé mohou utrhnout a sníst 
ovoce.    
Na tento bod bylo odpovězeno druhý den po konání Výboru, kdy byly zaslána informace 
s osazovacím plánem, kde je patrné, že ovocné stromy byly vysázeny dle usnesení Výboru.  Třešní je 
8 ks, jabloní 6 ks, celkem 14 ovocných stromů, zbylé jsou potravou pro zvěř. 
 
Zároveň byla zaslána informace o hlasování pro projekt města: 
https://www.adapterraawards.cz/Hlasovani/Aktualni/Revitalizace-Nivnicky-a-obnova-
Mlynskeho-nahonu. 
 
 
 
 
Členové Výboru pro ŽP se dohodli, že se dne 25.09.2019 sejdou na mimořádném zasedání výboru. 
Tématem mimořádného jednání bude projednání Místní strategie adaptace na změnu klimatu města 
Uherský Brod (včetně účasti zpracovatele).  
 
Mimořádné jednání Výboru pro ŽP se uskuteční dne 25.09.2019 v 16:00.  
Hlasování: přítomno 7, 7 x pro – schváleno 
 
Členové Výboru pro ŽP se dále dohodli, že listopadové jednání, které se mělo uskutečnit dne 
20.11.2019 v 16:00 bude přesunuto na 13.11.2019 v 16:00.  
   
Listopadový termín jednání Výboru pro ŽP se uskuteční dne 13.11.2019 v 16:00.  
Hlasování: přítomno 7, 7 x pro – schváleno 
 
 
Andrea Gahurová poděkovala za účast na jednání členům výboru i hostům  
a jednání ukončila v 19:35 hodin. 
 
Mimořádné jednání Výboru pro ŽP se uskuteční dne 25.09.2019 v 16:00 hodin, další řádné    
zasedání VpŽP se uskuteční 13.11.2019 v 16:00 hodin. 
 
 
 
 
V Uherském Brodě dne 04.09.2019 
 
 
 
 
 
Zapsala: Markéta Švehlíková Zápis ověřila: Andrea Gahurová, v.r. 
                       předsedkyně Výboru pro ŽP 

https://www.adapterraawards.cz/Hlasovani/Aktualni/Revitalizace-Nivnicky-a-obnova-Mlynskeho-nahonu
https://www.adapterraawards.cz/Hlasovani/Aktualni/Revitalizace-Nivnicky-a-obnova-Mlynskeho-nahonu

