
Zápis z 18. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 13. října 2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
(Smetanka)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 10. listopadu 2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 

(Smetanka)

Místo jednání: zasedací místnost

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ

Radek Pospíšilík předseda

Jiří Draška MČ Předmostí

Dana Svobodová MČ Lověšice

Jolana Čechová MČ Kozlovice

Pavel Ježík MČ Dluhonice

Radomil Lepič MČ Újezdec 

Bohumír Střelec MČ Čekyně

Petr Laga MČ Henčlov

Vendula Hluzinová MČ Lýsky

nepřítomen Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Kamil Šromota MČ Penčice

Omluveni:

Hosté:

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsala: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13
Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 

Navrhovaný program:
1. Úvod 
2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
3. Plnění úkolů z minulých jednání – podmínky pro realizaci technické infrastruktury a 

opravy komunikací (požadavky města, které je nutno zapracovávat do projektů)
4. Podpora výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných domků (J. Horký) 



5. Aleje, remízky, voda v krajině (J. Horký) 
6. Různé, podněty, náměty
7. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 11 členů s právem hlasovat, výbor je 
usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty – Ing. arch. Jana Horkého, Pavla Košutka.

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání

Předseda předložil návrh programu a otevřel diskusi. Dotázal se, zda má někdo návrh na 
změnu nebo doplnění programu.
T. Přikryl navrhuje, aby byl vypuštěn bod 3, tento svůj návrh zdůvodnil tím, že členové 
výboru nejsou patřičně odborně vybaveni, aby mohli takové podmínky zpracovat. Na to R. 
Pospíšilík informoval, že město již tyto podmínky připravuje (odbor MAJ), budou je 
stanovovat odborníci. Podkladový materiál, jako inspiraci pro možné řešení, všichni obdrželi. 
B. Střelec se přiklonil k názoru T. Přikryla. J. Draška nabídl, že tuto záležitost okomentuje.

Předseda po ukončení diskuse dal hlasovat o vyřazení bodu 3: 
Hlasování: pro 2, proti 7, zdrželo se 2, návrh na vyřazení bodu 3 z programu nebyl 
schválen.

B. Střelec navrhuje zařadit do programu bod 6 Financování místních částí a jeho systém. 
Předseda uvedl, že by mohlo být zařazeno do programu příštího jednání výboru. B. Střelec
vyjádřil obavu, že bude pozdě projednávat to v listopadu. Došlo ke shodě, že tato věc bude 
projednána v bodě „Různé, podněty, náměty“. Na základě podnětu J. Horkého předložil 
předseda návrh stáhnout z jednání bod 5 a projednat jej na příští schůzi výboru.
Předseda po ukončení diskuse dal hlasovat o vyřazení bodu 5: 
Hlasování: pro 10, proti 1, zdrželo se 0, návrh na vyřazení bodu 5 z programu byl 
schválen.

Vzhledem k tomu, že již nebyly k programu žádné další připomínky, dal předseda hlasovat o
upraveném návrhu.

Upravený program:
1. Úvod 
2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
3. Plnění úkolů z minulých jednání – podmínky pro realizaci technické infrastruktury a 

opravy komunikací (požadavky města, které je nutno zapracovávat do projektů)
4. Podpora výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných domků (J. Horký) 
5. Různé, podněty, náměty
6. Závěr

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, návrh programu byl schválen.



3. Plnění úkolů z minulých jednání – podmínky pro realizaci technické 
infrastruktury a opravy komunikací (požadavky města, které je nutno 
zapracovávat do projektů)

Předseda zdůvodnil, proč je tento bod do programu zařazen. Uvedl, že jsme opakovaně 
svědky, že při různých opravách např. kanalizace dochází k poškození komunikací, resp. 
k výraznému zhoršení stavu komunikací. Cílem je dosáhnout toho, aby při realizaci nebo 
opravách sítí technické infrastruktury se zvýšila na všech úrovních odpovědnost a 
komunikace byly uvedeny do původního stavu. J. Draška doplnil, že by výbor neměl být 
nositelem stanovení podmínek, spíše iniciátorem. Sdělil přítomným své dlouhodobé a 
inspirující zkušenosti z Prahy, kde je již pro projektanty samozřejmostí řídit se schválenými 
podmínkami. Co by znamenalo zavedení podobné praxe do Přerova: již na začátku 
projektování se vyžaduje stanovisko správce a pokud budou schváleny podmínky, bude se 
správce vyjadřovat s odkazem na schválené podmínky pro území města. A to musí dodržet jak 
projektant v projektu, tak to musí  nacenit i zhotovitel. A při realizaci je na zhotovitele potom 
„bič“, neboť lze vyžadovat realizaci v souladu s podmínkami.  Mohl by se i zde zvýšit tlak na 
dodavatele, již od projektu – podmínky by měly být sjednoceny. M. Dohnal informoval, že 
tento dokument se již cca 2 měsíce připravuje. Předpokládá, že tento koncepční materiál bude 
do měsíce dohotoven a následně předložen k připomínkování a projednání v orgánech města. 
T. Přikryl se vyjádřil, že postup, jak jej naznačil M. Dohnal, je správný. 

Přítomno 12 členů s právem hlasovat.

Usnesení č.: VMČ/18/31/2016

Výbor pro místní části žádá zastupitelstvo, aby uložilo Radě města Přerova:
1. zajistit zpracování technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a 

pro provádění výkopů a zásypů do rýh pro inženýrské sítě, a to do 31.3.2017,
2. zajistit, aby se tyto technické podmínky uplatňovaly při správě majetku. 

Hlasování – pro 12, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat. 

Dále se předseda vrátil k projednání dalších záležitostí z minula:
 Na minulé schůzi V. Hluzínová vznesla dotaz ohledně opravy vodovodu, co znamená 

uvedení do původního stavu a kdo si stavbu přebírá. Požadovala, aby za MAJ byl 
delegován člověk, který bude spolu s V. Hluzínovou situaci v Lýskách řešit.
V. Hluzinová doplnila, že podle posledních informací, které má k dispozici, se 
připravuje projektová dokumentace. Nic dalšího neví, ani zda ji připravuje město nebo 
VaK. B. Střelec potvrdil, že to takovým způsobem funguje. Zástupci Čekyně i Penčic 
byli do řešitelské skupiny přizváni. Závěr: bude řešeno přes M. Dohnala, který toto 
zajistí. 

 Na minulé schůzi L. Landsmannová  uvedla, že by se chtěla zabývat otázkou ošetření 
zeleně, nastavením systému (zaplevelené chodníky). L. Landsmannová doplnila, že 
TSMPr mají na starosti místní části, nestačí na to a teprve po urgencích dochází 
k nápravě. Podle jejího názoru, b y to nemělo být tak, že musí tyto služby opakovaně 
urgovat. Předseda doplnil, že obdobně byla vedena debata i o ořezu stromů. M. 
Dohnal sdělil, že uvedené problémy s údržbou zeleně nejsou ani tak o kapacitách, jako 
o financích. V rámci přípravy priorit je ve spolupráci s místními výbory připravován 



plán sečí. Vše, co je požadováno navíc, je nutno řešit objednávkami. Na zeleň by 
potřebovali cca 100 milionů, ale k dispozici mají cca 20 milionů. S chodníky je to 
podobné. TSMPr dělají to, co jsme schopni zaplatit. D. Svobodová dodala, že podobný 
problém mají i v Lověšicích. Ale je třeba také říct, že starousedlíci si před svými domy 
uklízí… a pracovníci vždy neodvedou práci stoprocentně (např. odplevelení 
chodníků). B. Střelec se vyjádřil k údržbě chodníků, která byla v podstatě realizována 
postřiky nad rámec smlouvy. Letos je dělali 2x. Na příští rok mají k dispozici 4 party 
pracovníků, které budou vyčleněny pro místní části. Ale ani tak nebude situace ideální. 
Vyjádřil se i k ořezům, mají k dispozici zhruba 1/3 prostředků, než by potřebovali. 
Zdůraznil, že pokud pracovníci technických služeb špatně odvedou práci, mají 
zástupci místních částí ihned volat B. Střelcovi. J. Čechová se dotázala, zda když si 
vyčlení z financí „na hlavu“ peníze na údržbu, tak musí vše realizovat technické 
služby. Odpověď: Nemusí. L. Landsmanová doplnila, že na plochy, které se nesečou, 
mají vyčleněno 70 tisíc korun z peněz „na hlavu“, a stále je to málo. R. Lepič řekl, že 
dostali podklady k sečím od S. Doupalové, oproti letoška došlo k nárůstu výměr. Táže 
se tedy, zda dostane město s ohledem na rozšíření ploch více peněz na sečení. Na to 
M. Dohnal odpověděl, že nikoliv. Doplnil, že problém s finančním podhodnocením 
nemají jen v oblasti zeleně, ale i v oblasti investic, správy nemovitostí. B. Střelec
sdělil, že technické služby mají stejný problém. Opakovaně již požadoval, aby se to 
řešilo systémově – musí se vždy ke každé nové investici vyčlenit do rozpočtu finance 
na provoz a údržbu. 

Z diskuse vyplynul návrh usnesení, o kterém dal předseda hlasovat. 

Přítomno 12 členů s právem hlasovat.

Usnesení č.: VMČ/18/32/2016

Výbor pro místní části žádá zastupitelstvo, aby uložilo Radě města Přerova zabývat se  
navýšením financování údržby městské zeleně a majetku obecně, v návaznosti na 
zvyšování výměr zeleně a objemu nemovitého majetku.

Hlasování – pro 12, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat. 

4. Podpora výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných domků (J. 
Horký) 

J. Horký ve svém vystoupení navázal na diskusi, ohledně problémů s financováním a údržbou 
majetku města (zeleň, komunikace…). Ve své prezentaci, vysvětlil rozdíly mezi „zeleným“ a 
„kompaktním“ městem. „Zelená“ města jsou rozvolněná, mají vysoké nároky na plochy a 
s tím souvisí i vysoké finanční náklady na údržbu. Oproti tomu „kompaktní“ město také klade 
důraz na to, aby v zástavbě byla zeleň a veřejná prostranství. Principiálně se ale postupuje tak, 
aby k výstavbě rodinných domů docházelo v určených rozvojových lokalitách a nebyly 
realizovány solitérní stavby. Takový postup snižuje náklady jak na pořízení, tak na údržbu 
infrastruktury. 
Uvedl příklady, jakými způsoby podporují výstavbu technické infrastruktury při výstavbě 
rodinných domů v jiných městech. Jedná se zpravidla o převod pozemků a infrastruktury, 



zpětný odkup do majetku města za různých, předem stanovených podmínek. Uvedl plusy a
mínusy podpory soukromých stavebníků. Jako zajímavý příklad vyzdvihl praxi v Říčanech, 
kde – zjednodušeně řečeno, město zhodnotí stavební pozemek a následně vybere v souladu se 
zákonem o místních poplatcích (zák. 565/1990, § 1 h) formou místního poplatku od 
stavebníka 125 tis. Kč. Uvedl, že by bylo vhodné, aby město vytipovalo rozvojové lokality 
pro výstavbu rodinných domů, důležité je také zpracování regulačního plánu, kterým by 
stavebníci v dané lokalitě byli vázáni.  
R. Pospíšilík uvedl, že byl 8 let členem investiční komise, která se podporou stavebníkům
zabývala. V tomto volebním období byl program zastaven, ale občané o podobný systém
podpory mají zájem. Souhlasí s tím, že město by mělo mít vliv, kde stavebníci budou stavět, 
podpora by neměla být udělována všude, podporoval by návrh, aby podpora byla vyplácena, 
až bude mít stavebník v domě trvalý pobyt. Má za to, že regulační plán souvisí s vymezením 
lokalit, v nichž by město mělo zájem zvyšovat výstavbu, je třeba vyhodnotit také stávající 
podmínky – cyklostezky, infrastruktura, MHD… Vyjádřil se také k otázce poplatku, který –
pokud je stavebníkem soukromá rodina, by mohl být zaplacen až po té, co se nastěhují.
Diskuse k problematice, z níž vyplývá podpora regulace bydlení, podpory některých lokalit, 
debata k různým způsobům podpory, k otázce zpětného výkupu. B. Střelec navrhuje
v podstatě totéž, co R. Lepič. Tedy aby se výbor vyjádřil, zda podporu ano nebo ne… Oba 
jmenovaní vyjádřili souhlas s návrhem, aby se výstavba infrastruktury podporovala pouze 
ve vymezených lokalitách. V ostatních případech vůbec neuvažovat ani o podpoře ani o 
zpětném odkupu. P. Laga se dotázal, jak se docílí, aby zrovna v jejich místní části byla taková 
lokalita pro bydlení připravena. J. Čechová řekla, že oni ani v podstatě neví, kde se počítá 
s výstavbou rodinných domů. J. Horký odpověděl, že územní plán je veřejně přístupný 
dokument. Dále sdělil, že dle jeho odborného názoru je územní plán naddimenzován, co se 
týče pozemků, určených k zástavbě rodinnými domy. L. Landsmanová zdůraznila, že by se 
měla výstavba regulovat a ochraňovat volná krajina. J. Horký to potvrdil, v této souvislosti 
také řekl, že by bylo dobré podporovat také přestavby volných domů v zastavěném území. Na 
dotaz, jaký vztah má regulační plán k územnímu plánu, odpověděl J. Horký, že je to závazný 
územně plánovací dokument. 
Na základě diskuse navrhl předseda, aby se někteří členové výboru sešli a připravili 
návrh, byl stanoven tým ve složení: J. Horký, B. Střelec, P. Košutek, P. Ježík, R. 
Pospíšilík, R. Lepič. Jednání svolá R. Pospíšilík. 

5. Různé, podněty, náměty
 B. Střelec sdělil, že již několikrát se stalo, že stavebník požádal o výjimku ze zákazu 

vjezdu auta nad 7,5 tuny a byla mu udělena, aniž by místní výbor o tom věděl. 
Výjimku zřejmě vydává oddělení dopravně správních agend a odbor MAJ zřejmě 
k tomu dává souhlas. Požaduje, aby byli informování o vydávaném souhlasu ke  
stavebnímu povolení, povolení vjezdu. Požaduje, aby se k takovým věcem před 
povolením mohl místní výbor vyjádřit. M. Dohnal uvedl, že rozhodování o výjimkách 
si vyhradila v nedávné době rada. Uvedený případ je zřejmě ještě z dřívějška. Doplnil, 
že zhruba dvě jednání výboru zpátky byl v zápisu tento požadavek, aby se místní 
výbory mohly vyjadřovat ještě před vydáním rozhodnutí. Všichni pracovníci odboru 
MAJ mají za úkol výbory informovat. Pokud by se tak nedělo, žádá o zpětnou vazbu. 
J. Draška sdělil, že za poslední půlrok mají zkušenost, že dopravně správní odbor 
žádá MAJ a MAJ žádá stanovisko od jejich výboru. Má tedy pozitivní zkušenost, vždy 
byli osloveni. 



 B. Střelec otevřel problematiku financování místních částí. Na příští rok posílali 
přehled investic, oprav a nákladů na kulturu. Následně dostali dotaz, aby upřesnili 
priority a uvedli, co se má platit z rozpočtu a co z peněz na hlavu. Má dotaz, v rámci 
budoucího plánování – jak postupovat, co má být realizováno z čeho, podle jakého 
klíče nebo systému se požadavek dostane do rozpočtu. Systém dle jeho názoru není 
nastolen. Navrhuje vrátit se k myšlence podružných rozpočtů, na které by byla 
jednotlivým místním částem převáděna částka z daňových výnosů snížená o náklady 
na školství, dopravu… Předseda uvedl, že jediná jistota jsou peníze na hlavu, co se 
týče ostatních peněz, tak je to o tom, co si místní části vybojují. Je nepsaná dohoda, že 
10% z balíku peněz vyhrazených pro dopravní infrastrukturu, jde do místních částí. 
Minule bylo na výboru odhlasováno, že Henčlov dostane v příštím roce na Martinskou 
a Novou ulici, přispěje zhruba 30%. S ohledem na to, že menší místní části si nejsou 
schopny našetřit na větší investice, dohodl se tento způsob – bude se přispívat místním 
částem na připravené investiční akce. M. Dohnal ještě doplnil, že hodnocení 
komunikací je právě zaváděno do praxe. Komunikace budou ohodnoceny stupněm 
1 až 5, podle konkrétních závad. Diskuse k časové náročnosti a případné spolupráci 
s technickými službami. 

Odešel P. Laga, přítomno 11 členů. 

Pokračovala diskuse k ohodnocování komunikací. Nyní se provádí v rámci Přerova, 
postupně budou zhodnoceny všechny lokality. Předseda požádal, aby udělali i nějakou 
místní část. M. Dohnal na příštím výboru bude prezentovat postup. Z diskuse 
zaznělo, že to to hodnocení havarijních stavů bude mít vliv i na určování priorit. 

 T. Přikryl požádal, aby místní výbory, které tak ještě neučinily, poslaly podklady 
k rozpočtu. 

 J. Čechová uvedla, že do zápisu uvedli podnět ohledně financování. Pokud se 
prodávají pozemky v místních částech, aby se nějaké procento z prodeje vrátilo do 
místní části. 

 J. Čechová  uvedla, že budou připravovat projekt na opravu komunikace. Dotázala 
se, zda se mohou domluvit s paní Šikulovou, aby jim poradila, která komunikace je 
v nejhorším stavu. M. Dohnal uvedl, že spolupráce je možná. 

 J. Čechová uvedla, že v Kozlovicích není prováděn úklid exkrementů, potřebovali by 
alespoň doplnit odpadkové koše. B. Střelec sdělil, že TSMPr jsou jen správce, o 
doplnění mobiliáře musí rozhodnout město.  J. Horký představil mapu města, v níž je 
vyznačen výskyt psů v jednotlivých částech města. Jedná se o psy evidované, 
v Kozlovicích minimum. 

 L. Landsmanová přednesla dotaz, do kdy se bude vyvážet bioodpad. B. Střelec sdělil, 
že velkoobjemové kontejnery už přistavovány nebudou, jelikož kompostárna je totálně 
přeplněná. Co se týče 240 litrových nádob – poslední vývoz bude 30.11., potom od 
1.12. do 20. 3. se svážet hnědé popelnice nebudou. Popelnice si občané nechají, 
z města si je technické služby stáhnou. Doplnil, že pokud si občani popelnice poškodí, 
náhradní díly jim budou poskytnuty za úhradu (výpůjčka). 

 L. Landsmanová se dotázala v souvislosti s žádostí, aby se občané hlásili na zimní 
úklid, jaká je odměna. B. Střelec uvedl, že 70,-- Kč za hodinu hrubého. B. Střelec
doplnil, že letos dojde k posílení zimní údržby pro místní části. Mají nasmlouvané 
služby, nový posypový vůz, bude se držet víkendová hotovost. 

 L. Landsmanová se dotázala, zda se počítá s výsevem letniček i v místních částech. 
M. Dohnal prověří možnosti, požadavky mají posílat na mail D. Novotné (uvedení 
pozemku).



 L. Landsmanová vznesla dotaz, zda je možné zrušit chodník. J. Horký uvedl, že 
možné to je. Proběhla diskuse k parkování na chodnících, které – dle sdělení 
některých členů výboru, městská policie není v místních částech ochotna řešit 
v podstatě jinak, než domluvou. Předseda ještě doplnil, že by se mělo povolovat, aby 
si lidi udělali před domy podélný vjezd. Závěr: Požadují, aby Městská policie řešila 
takové případy razantněji.

 R. Lepič požádal M. Dohnala, aby žádosti o vyjádření k probíhajícím řízením
posílali k vyjádření výborům hned, jelikož výbor se schází 1x do měsíce. M. Dohnal
objasnil proces – žádost projde koordinační skupinou a pak jde na místní výbor. 
Teprve pokud do 3 týdnů nepošlou z výboru stanovisko, pokračuje se s řešením dál. 

 R. Lepič na příště navrhuje bod – OZV o odložení nočního klidu v souvislosti 
s konáním akcí v příštím roce. D. Novotná zašle členům dotčený výňatek  
z přestupkového zákona. 

 V. Hluzínová poděkovala TSMPr za úklid podjezdu.
 V. Hluzínová se dotázala, zda by jim do Lýsek někteří z kolegů nemohli poskytnout 

ozdoby na stromeček. B. Střelec sdělil, že se má s tímto požadavkem obrátit na něho. 
 V. Hluzínová se zeptala, v jaké fázi je příprava cyklostezek. Předseda informoval, že 

v současné době se zpracovává studie. V. Hluzínová doplnila, že lze očekávat 
problémy, jelikož územní plán kraje v jejich území nebude souhlasit s umístěním 
některých staveb cyklostezek kvůli plánovanému rozšíření biokoridorů - zda se o tom 
ví. J. Horký není o tomto informován, s dotazem ji odkázal přímo na J. Janalíka, 
resp. P. Galu. 

 J. Draška sdělil, že minulou středu proběhlo na letišti setkání vedení LOMu a 
starosty okolních obcí, letos přizvali i zástupce přerovských místních částí. Byli 
seznámeni s tím, jaká je perspektiva přerovského letiště. 

 D. Svobodová se dotázala B. Střelce, zda se neuvažuje o zavedení sběru použitého 
fritovacího oleje i v místních částech. B. Střelec sdělil, že v celém Přerově je 10 míst. 
Dále mohou občané odevzdávat olej do sběrných dvorů. Prověří možnosti, pokud by 
to bylo možné, budou si muset v místních částech vytipovat 1 sběrné míst u některého 
stanoviště. 

 D. Svobodová informovala, že v Lověšících se dávaly do pořádku keře, za keři je 
telefonní budka, která je keři zastíněna. Pracovníci technických služeb jí řekli, že sami, 
bez pokynu vedoucího, nemohou provést další požadovaný ořez. B. Střelec uvedl, že 
v listopadu projede s paní Spurnou všechny místní části a domluví se s předsedy, kde 
by ještě bylo potřeba ořezy doplnit. 

 Předseda se obrátil na M. Dohnala s tím, že již dříve hlásil suché stromy vedle 
pekárny, nyní tam padají silné větve. M. Dohnal přislíbil, že situaci prověří a podá 
zprávu. Dále zaznělo, že v ulici od nemocnice k tenisové hale přes stromy již lampy 
nesvítí na komunikaci, je tam tma. B. Střelec požádal, aby mu tuto informaci zaslal na 
mail. 

 Předseda informoval přítomné, že partnerské město Ozimek odstoupilo pro nedostatek 
financí ze společného projektu Mamutov. Nyní tedy hledá jiné řešení, aby se mohlo 
pokračovat v přípravě projektu alespoň do fáze získání stavebního povolení. 

 B. Střelec informoval, že ještě je k dispozici kompost, vydává se od úterý do čtvrtku 
vždy od 12 do 14 hodin (kompostárna na skládce). 

 Předseda navrhuje, aby místní výbor Popovice nominoval do výboru pro místní části 
místo nového zástupce ze svých řad. Důvodem je malá účast J. Venského na 
jednáních. 



 B. Střelec sdělil, že na hřbitovech v místních částech nebude na „dušičky“ uzavírací 
doba. V této souvislosti D. Svobodová vyjádřila pochvalu za dobrou péči o hřbitov 
v Lověšicích. 

 Informace k projektu „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a 
přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho 
přípravy“. Na stránkách www.mobilita-prerov.eu je pocitová mapa: Do této mapy 
lze ještě do konce října zaznamenávat problémy, které lidé v oblasti dopravy pociťují. 
Byl zahájen průzkum domácností, bude probíhat minimálně celý říjen, případně i 
v listopadu. Sběr dat bude probíhat těmito metodami: osobní dotazování 
v domácnostech; telefonické oslovení domácností; vyplnění online webového 
dotazníku domácnostmi. Papírové dotazníky jsou k dispozici v MIC, na recepci MMPr 
Bratrská, Smetanova, TGM 2. Sběrná místa tamtéž. Předány dotazníky pro jednotlivé 
místní části. 

 B. Landsmanová požádala o informaci k soutěži o předzahrádku roku, pozitivní 
hodnocení. D. Novotná sdělila, že informace budu poskytnuty po projednání v radě. 

 SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole 
spalovacích stacionárních zdrojů

SDĚLENÍ MŽP, odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích 
stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším. Sdělení se týká 
provozovatelů resp. vlastníků spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o 
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. 
Nejaktuálnější povinnost je tato:
§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší stanoví, že provozovatel spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 
je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 
§ 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016. 
Zásadní je také:
§ 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší stanoví, že provozovatel spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 
je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) 
nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy nejpozději od 1. září 
2022). 
Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách města. 

 Upozornění na možnost přihlásit se k odběru sms zpráv zdarma – Tato služba 
umožňuje zasílání důležitých informací z magistrátu na zaregistrovaná čísla  
mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). Včasná informovanost 
občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové 
komunikaci v případě povodní, zhoršení stavu ovzduší apod. Tento systém je pro 
občany zcela zdarma, veškeré náklady hradí město.
Můžete dostávat včasné informace:

 o termínu konání zasedání Zastupitelstva města 
 o stavu ovzduší v našem městě 
 o mimořádných událostech ve městě 
 o případné povodňové situaci



Registraci lze provést přes webové stránky města. Bylo by žádoucí, aby všichni
členové místních výborů byli odběrateli zpráv. Připravuje se kampaň, aby si lidé 
oživili tuto možnost a zaregistrovali se.  Do místních částí bude zaslán letáček, 
informace budou i na webu města. 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. 

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


