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ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ   
ze dne 04.04.2018  

 
 
Přítomni:    RNDr. Stanislav Novák, Ing. Jana Lukešová, Stanislava Garžíková, PharmDr. Jana 

Sedlačíková, MVDr. Michaela Kadlecová 
Hosté:     Ing. Štěpančíková Taťána, Ing. Gottfried Bohumír, Ing. Gregušová Eva,  Ing. Vozár 

Petr, Mgr. Chramosta Pavel,  
Omluveni:     Zdeněk Maršík, Miroslav Jančář 

 
                  

Program: 
 

1. Ochrana a tvorba životního prostředí na území města.  
2. Rekonstrukce zeleně (Lysá hora). 
3. Strategie nakládání s odpady na území města. 
4. Pozemkové úpravy – Maršov. 
5. Den Země 2018. 
6. Různé. 

 
Zahájení: 15:00 h 
Ukončení: 18:30 h  
 
Zasedání zahájil RNDr. Novák, přednesl návrh programu, k návrhu programu nebyly připomínky. 
 
 
Hlasování o programu: - p řítomno:  - 5 členů Výboru pro ŽP  
                                        - hlasování : - 5 x pro      
                                        - program 1 9. zasedání Výboru pro ŽP byl schválen. 
 
 
1. Ochrana a tvorba životního prost ředí na území m ěsta. 
 
MVDr. Kadlecová se zeptala na návrhy architektonických studií na Mariánské náměstí, které byly 
prezentovány na veřejné besedě. Tyto návrhy byly prací studentů brněnské VUT. V návrzích byly 
prezentovány zajímavé vodní prvky. MVDr. Kadlecová se zeptala, zda při výběru těchto arch. návrhů 
s vodními prvky bude brána v úvahu možnost jiného využití než pitné vody z vodovodního řádu, 
protože v době výrazného nedostatku vody a jejího zvyšujícího se deficitu, by to bylo vhodné.  
Ing. Gottfried odpověděl, že v současné době se používá pro vodní prvky ve městě jen pitná voda; 
důvody jsou zřejmě hygienické, upřesnil dr. Novák. Ing. Štěpančíková informovala o záměru města na 
zbudování jímek na dešťovou vodu zachytávanou ze střech městských budov. 
 
Ing. Lukešová se zeptala, jak město hlídá vznik černých skládek. Ing. Gottfried odpověděl, že pokud 
pachatele přímo na místě nechytnou a nepodaří se ho dohledat, TSUB se snaží tyto černé skládky 
uklízet. 
Dále se zeptala, jestli se při vzniku nových bytových lokalit, např. Nad Zámkem, osazují novými 
odpadkovými koši. Ing. Gottfried – město je hodně omezeno pozemky a většinou se do lokalit RD se 
tyto koše nedávají, byl by složitý jejich vývoz. Bylo by dobré na cestu od ulice Na Chmelnici směrem 
k ulici Františka Kožíka pod Základní školou Na výsluní osadit odpadkový koš, protože je hodně 
frekventovaná pejskaři.  
MVDr. Kadlecová se zeptala na akci Ukliďme svět – jestli se město zapojí – ing Gottfried odpověděl, 
že ano, město spolupracuje a účastní se některých těchto akci (spolupráce - 9.4. s KZŠ a 20.4. 
s ostatními ZŠ).  
Ing. Lukešová se zeptala na další spolupráci města a okolních obcí s firmou Rumpold UHB, s.r.o., 
které v příštím roce končí smlouva na svoz odpadu – bylo diskutováno dále v bodě 3. 
RNDr. Novák se zeptal, kdo má starosti na čistotu komunikací. Ve městě je to f. Rumpold UHB, s.r.o. 
a TSUB a krajské silnice má ve správě SÚS Slovácka s.r.o. (krajské komunikace se začnou uklízet 
příští týden) Doporučil provést úklid komunikací, okolo nového kruhového objezdu, které doposud 
nebyly provedeny. 
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Ing. Lukešová se zeptala na osvětlení na nám. Svobody – dominantou z hlediska osvětlení je teď 
kruhový objezd a ne hradby, které jsou historickým vstupem do města. Ing. Gottfried – bude se to 
ještě řešit.  
P. Garžíková pochválila TSUB za zimní údržbu, dr. Novák ale poukázal na velké množství soli, které 
po zimní údržbě zůstalo na chodnících (poškozování betonových dlaždiček solí) - doporučuje zvážit 
spláchnutí vodou (v současné době je trvalejší absence srážek).  
 
 
2. Rekonstrukce zelen ě (Lysá hora). 

Ing. Štěpančíková informovala členy výboru o tom, že proběhne obnova stromového patra Lysé hory - 
podél Vinohradského potoka. Proběhla inventarizace dřevin a je navrženo odkácení asi 100 ks stromů 
a stejný počet stromů se nově dosadí. Akce proběhne jen na pozemcích ve vlastnictví města. Je už 
podaná žádost o povolení kácení. Mnoho stromů je ve špatném zdravotním a pěstebním stavu a 
aktuálně hrozí statickým selháním – pádem kosterních větví nebo celého stromu. Pokud se však 
nechají odstranit pouze tyto jedince, uvolní se ze zápoje ostatní stromy, které tím, že jsou vysoko 
vyvětvené, se staticky ohrozí. Při větším větrném náporu a vzhledem k podmáčené lokalitě může pak 
snadno také dojít k vývratu i u dřevin, které jsou dnes v relativně dobrém stavu. Z uvedeného důvodu 
budou muset být odkáceny i stromy v dobrém zdravotním stavu. 
Postupně se teď začnou kácet jen stromy v havarijním stavu a na podzim se odkácí zbytek a hned 
začne výsadba nových dřevin. Město se bude snažit, aby skladba dřevin zůstala obdobná, aby se 
nezměnil charakter údolí.  
MVDr. Kadlecová – bylo by dobré, aby například na chystaném Dnu Země byla připravená prezentace 
a občané se mohli s touto akcí seznámit. Ing. Štěpančíková sdělila, že město tuto prezentaci chystá.  
Je připravována projektová dokumentace Interakční prvky v krajině - bude projednána na příštím 
výboru. 
 
Návrh na usnesení – Výbor se seznámil s Rekonstrukc í zeleně na Lysé ho ře a bere návrh na 

rekonstrukci zelen ě v lokalit ě Lysá hora na v ědomí. Doporu čuje, aby byl 
respektován stávající charakter údolí :  

                                       - přítomno:   - 5 členů Výboru pro ŽP  
                                       - hlasování:   - 5 x pro  
  - návrh byl schválen. 
                                      

 
3. Strategie nakládání s odpady na území m ěsta. 

 
Ing. Vozár seznámil členy výboru se třemi hlavními body, které se řeší a připravují se do RM a ZM: 
a) Změny obecných vyhlášek, týkající se odpadů a poplatků – V souvislosti s přípravou tendru na svoz 
a odstranění odpadů, vývojem v oblasti odpadového hospodářství a se změnami v legislativě je nutno 
aktualizovat stávající platné, ale dosud neúčinné vyhlášky města. V rámci změn byly provedeny 
především základní úpravy názvosloví, sjednocení četnosti svozů, rozšíření druhů separovaných 
odpadů a zpřesněny požadavky na registraci plátců. V souvislosti se změnou systému plateb jsou 
řešeny i dopady do sociální oblasti. Návrhy projednány velmi podrobně - četnost svozu, objemy 
popelnic, uzamykání popelnic a kontejnerů, aj. 
 
b) Tendr do roku 2024. Výbor byl rámcově seznámen s rozpracovanou zadávací dokumentací 
připravovaného tendru. Byly zodpovězeny otázky týkající se základní struktury a obsahu dokumentace 
a návrhu hodnotících kritérií. 
 
c) Tendr s okolními obcemi od roku 2024. RM pověřila městský úřad přípravou výběrového řízení na 
zajištění služby na přeložení komunálního odpadu po roce 2024. Město oslovilo okolní obce s výzvou 
ke spolupráci, z nich přibližně polovina projevila zájem o připojení se k připravovanému výběrovému 
řízení. 
Dr. Novák se zeptal na překladiště – jestli bude umístěno ve městě nebo v některé z okolních obcí  
a kde bude vybudováno (výhodná poloha v blízkosti železnice). Dotaz na budoucí vlastnictví 
překladiště, jestli bude v majetku města – ing. Vozár odpověděl, že ne, že bude soutěžena pouze 
služba.  
 
Výbor byl seznámen s p řipravovanou Strategií nakládání s odpady na území m ěsta.  
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4.  Pozemkové úpravy – Maršov. 
 
Na základě oprávněného podnětu jednoho z vlastníků pozemků dochází nyní v rámci komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Maršov u Uherského Brodu ke změně uvedeného Plánu společných 
zařízení. Zpracovatel přepracoval technické řešení prvku zařízení Mez 1 s průlehem, který byl ve 
střetu se stávajícími stromy a dále dochází k doplnění nové doplňkové polní cesty C 111, která je také 
součástí této změny plánu společných zařízení. 
 
Návrh na usnesení – Výbor doporu čuje schválit zm ěnu KPÚ Maršov:  
                                    - přítomno:   - 5 členů Výboru pro ŽP  
                                    - hlasování:  -  5 x pro   
      - návrh byl schválen. 
 
5. Den Země 2018. 
 
Mgr. Chramosta seznámil výbor s chystanou akcí Den Země, která se bude konat ve dnech 20. a 21. 
dubna, a kterou město už druhým rokem pořádá ve spolupráci s firmou REC Group s.r.o., která 
zaštiťuje firmu RPG Recycling s.r.o. Letošní téma DZ je „Konec plastového znečištění“. 
V pátek se budou prezentovat hlavně brodské spolky, např. chovatelé, zahrádkáři, myslivci a včelaři. 
Opět se zapojí i DDM. Bude zde opět také výstavka drobného zvířectva, burza květin a podobně. 
Páteční program bude pro veřejnost, ale hlavně pro děti a školy. Diskutovala se neúčast rybářského 
spolku.   
V sobotu se budou na ulici Vazová prezentovat odpadářské firmy a bude zde i další zábavný program.  
  
Výbor vzal toto na vědomí a doporučuje kontaktovat ing. Štěpančíkovou, aby se na DZ prezentovaly 
některé připravované záměry města, např. Regenerace veřejné zeleně v lokalitě Lysá hora, zakládání 
prvků ÚSES (interakční prvky, lokální biocentra, lokální biokoridory apod.) v krajině a umístění 
architektonického prvku kamenného labyrintu v parku Komenského sady.   
 
Výbor byl mimořádně seznámen od Mgr. Chramosty s připravovaným projektem „Strategie proti 
klimatickým změnám, které se projeví na území města Uherského Brodu“ (doplnění názvu Strategie 
dr. Novákem - ...., které je nad peklem). Požádal členy výboru o podání námětů a požadavků pro 
připravovanou Strategii. 
 
 
6. Různé. 
 
P. Garžíková se zeptala na hřiště Na Úlehlách – jestli by se zde nemohly umístit i nějaké prvky pro 
dospělé občany – např. posilovací stroje. Dále se zeptala na možnost výsadby podél chodníku ve 
svahu za domem čp. 1382 na ul. Větrná. 
 
Dotaz na neinformování o svozu tříděných odpadů o Velikonocích – ve městě zůstávají plastové pytle 
se separovaným odpadem u domů. 
 
P. Garžíková - podala návrh na umístění dřevěné podélné lavice na „mramorovou desku“ před Dům 
kultury z důvodu zpříjemnění čekání návštěvníků DK před akcí v DK. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:       zápis schválil předseda Výboru pro ŽP 
Miroslava Urbanová                             RNDr. Stanislav Novák  


