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1. Závěrečný výstup z pracovní skupiny Městská zeleň 

Popis 
Pracovní skupina Městská zeleň ukončila svou činnost  - zpracovala Závěrečný výstup z pracovní 
skupiny Městská zeleň, 
 který byl předložen radě města dne 12.12.2016.  
 
K jednotlivým návrhům Závěrečného výstupu z pracovní skupiny zeleň 
 
Aktivně zapojit OKS do přípravy a realizace projektů 
ORÚP: Pracovníci odboru komunálních služeb se vyjadřují k projektům staveb, jsou zapojeni do 
realizace staveb a přebírají její jednotlivé části do své správy. Nově se připravuje zapojení 
městského  architekta - krajináře.  
 
Ochrana zeleně při stavební činnosti – systémové změny v rámci MěÚ – využívání GIS 
OKS: KS - jeho správci se vyjadřují ke stavebním záměrům na katastrech města, a to i s využitím 
pasportu zeleně. Správce následně kontroluje splnění jím stanovených podmínek. Podmínky 
ochrany zeleně jsou stanovovány konkrétně pro konkrétní stavbu dle jejích specifických podmínek.  
 
Ochrana dřevin proti poškození při sekání travnatých ploch 
OKS: Konkrétní způsob ochrany dřevin proti poškození při sekání trávy není smluvně stanoven. 
Správce je připraven, pokud zjistí škody, tyto uplatnit na dodavateli služby.  
 
Inventarizace zeleně 2016 – využití dat – informace veřejnosti 
OKS: Nová správkyně zeleně je proškolena v práci s pasportem zeleně. Dalším krokem v rámci 
práce s pasportem je plánováno jeho dopracování tak, aby bylo možné jej vhodně použít i pro 
zadávání prací, kontrolu objednávek – termínů jejich plnění, …. Počítáme s aktualizací dat 
v pasportu na začátku roku 2018. Jednáme se společností udržující zeleň i o jejím aktivním 
zapojení do využívání pasportu a jeho aktualizace. 
 
Zeleň v projektech – veřejné stavby a soukromý investor 
OKS: OKS je oprávněn řešit zeleň na pozemcích města nebo převáděných městu, nemůže řešit 
cizí zeleň na cizích pozemcích, pokud tato např. nepřesahuje na pozemky města. OKS kontroluje 
realizaci zeleně u městských projektů – přebírá zeleň do správy.  
Veřejná diskuse městských projektů probíhá viz. např. projednání Revitalizace Žďáru v 6 
lokalitách. 
SÚ: Stavební úřad je oprávněn povolit užívání předmětné stavby, pokud mimo jiné nezjistí závady 
bránící bezpečnému užívání (§ 119 – 122 stavebního zákona). V případě nedokončených úprav 
terénu, sadových úprav, výsadby,…, se ve většině případů jedná o nedodělky, které nebrání 
užívání staveb. Stavební úřad „neobchází“ veřejné diskuze návrhů realizace staveb, ale postupuje 
v souladu se zákonem. Stanovisko OKS je součástí předloženého vyjádření města k jednotlivým 
záměrům města nebo jiných investorů. Město jako účastník územních a případně stavebních řízení 
může uplatňovat svá zákonná práva. 
 
Řízené předání funkce referenta OKS – správa zeleně 
OKS: Správce zeleně na OKS nemůže být z kapacitních důvodů vyčleněn pouze pro správu 
zeleně.  Přesto vzhledem k vysokému nárůstu činností správkyně zeleně, vzhledem k nutnosti 
zapracování a nedobré situaci se sečením trávy v tomto roce nebyla nové správkyni doposud 
převedena spisová agenda a zajišťování poutě a trhů. Byl zajištěn dlouhodobý souběh činnosti 
předchozí a nové správkyně zeleně. 
  
 



 

Psi vs. veřejná zeleň a veřejná prostranství 
Zastupitelstvem byla schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřej. prostranstvích. 
 
Nová vyhláška o veřejné zeleni 
OKS: Zastupitelstvem byla schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřej. prostranstvích.  Rozšíření regulace zeleně na 
soukromé pozemky není doporučováno ani navrhováno. 
 
Pařezy – torza stromů 
OKS: Záměrem KS v této oblasti je cílené odstraňování pařezů po jednotlivých ucelených 
lokalitách. Torza stromů zvážíme ponechat dle konkrétních případů – situace v okrajových částech 
města. 
 
Jednání se zástupci vlastníků sítí  
Umisťování sítí je řešeno dle jednotlivých stavebních záměrů, nutno vždy pracovat i s normami 
předepisujícími podmínky pro souběhy a křížení sítí … 
 
Připravované projekty zeleně a dotační tituly 
MÚ sleduje dotační tituly (projektový koordinátor), vhodné lokality jsou stanovovány i na základě 
zmapovaného stavu zeleně - pasportu. 
 
Zřízení pozice Městského „zahradníka“ 
ORÚP: Probíhá výběrové řízení na pozici městského architekta-krajináře. (18.10.2017 – proběhne 
1. kolo). 
 
Geneze případu 
RM dne 12.12.2016 pod projednala Závěrečný výstup z pracovní skupiny Městská zeleň a přijala 
usnesení č. 885/2016/ORÚP ve znění: 
Rada města po projednání ukládá městskému úřadu zpracovat návrh postupu realizace opatření 
podle pracovní skupiny Městská zeleň do 30.06.2017. 
 
Termín pro zpracování návrhu postupu opatření byl na poradě KS a vedení vzhledem 
k personálním změnám na odboru KS posunut, materiál je tedy předkládán radě města nyní.  
 
 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu 
 
 
Stanoviska  
Vyjádření jednotlivých odborů viz Popis výše v textu 



zA VERECNY vYSTUP Z PRACOVNi 
SKU PINY MESTSKA ZELEN 

zan 2016 



Geneze pracovni skL&piny 
• Na 2. jednanl KRaZP konanem 17.2.2015 byla R.M nameno sestavenf Pracovnr 

skupiny: Mestska zelen. 
• StarjoVelle ~kruhy zajmu tete praeovnf skupiny~ identifilalce ptoblemO v otazkach 
m~~ zeten~. prob~my poJmenovat~ nevrhnoU,t jejicn 9~timalrif ~ent, vyprat;ovanf 
strategie Obsa~UjiCI syst~movou uddbu z~~e. k~muni~a~ na.d projeldy tYkajieTml se 
zelene; spallipr;ice s odborem rozvoje, s · odbOrem komunalt\fcll sluicm ~ ~lvtitn(ho 
prost(edf, arnilyza soucasneho stavu .zetene ve mbti. 

• ZSpisern z 12. sehiae rady mesta konane dne s. 2. 2015 ve ~d'~re nad sazavou bylo 
RM l)fijatQ Usn. 1191201&!.0ROP - sclwalenf vtni~W. pr~covnr sJWpiny Mi$tSI<a zelei}, 
ktera bude rriit za ukol f.eait Qt4zky m!$\ske zelen~. 

Cinnost pracovni skupiny 
P.racovnr sl<uPJn~ .$8 zft~hl lhne.d at<tivne t$pojovet do pro]ektO, ve kte,Yeh se fe§ila zelen 
napt; 

1 . Koret<Ce projektu Part<u u Ivana 
2. Paspot:tiiace- inventatizace zelene 
3. umovy hiij - vy\ioj v lokaliti 
4. N~m~ti Re.pUbllky,-ltpy 
s. Rev~l(taee 2:eteriei- k11te1< - Mamlas 
6. Ootaznlk na Jii"ta mesta a obee ~ verejna ;zelen 
7. NBhradnf vysadba - moznostl 
s. zetena pater mesta- sf.zava 
9. V'fl.VJ OP~- opera1hit'li vyber vhodnych lokalit 
1 o. Revitallz~ zeientStrZanov 
11. KVt~Uta p~ dodavaJel~ \i4dby telen~ 
12. a daJSi 

Podrobnijii podkladove materia1y k jednotJivym tematUm jsou 1< dtspolici na sdllenem 
dis~u KRa!P PS Mistski zeJen 



Navrhy koncepcnfch zmen tykajfdch se mestske 
zelene ve Zd'are nad Sazavou 

Aktivne zapojit OKS do pflpravy a realizace projektu 
Zjisteni: Behem cinnosti PS (pracovnf skupiny) se ukazalo, ze do vyjadfovaci l:innosti k 
projektum vefejnych staveb nenf aktivne zapojen OKS (coby spravce zelene). Napl'iklad v 
projektu rekonstrukce names!! Republiky, kde byly vysazeny lipy. Jsme toho nazoru, l!e byl 
nevhodne zvolen taxon drevin do prostoru namesti (chyba projektu), ale pfedevsim byl dodan 
zcela nevyhovujici a spatne zapestovany material, kter'Y byl navic vysazen v rozporu se 
standardy a skolkarskou normou. Nasledne pokusy o reklamaci selhavaji z duvodu pfevzetl 
stavby mestem. Odr:Zba techto stromu bude do budoucna pro mesto znamenat nadstandardni 
naklady. 

Navrh i'eseni: Vyjadfovacf cinnost OKS (odpovedny referent) k projektum zelene z pchledu 
odbornosti (vhodne navr:Zena zelefi) a nasledne tldr:Zby, !least OKS (odpovedny referent) na 
kontrolnich dnech staveb, ucast OKS (odpovedny referent) na pl'edanf stavby resp. dflci 
prevzeti stavby po jednotlivych castech (zelen, osvetleni, komunikace atd.) v pfedstihu pfed 
koneenym pfevzetim stavby. 

Ochrana zetene pri stavebni cinnosti · systemove zmeny v ramci 
MeU - vyuzfvanf GIS 
Zjiiteni: Behem cinnosti PS byla opakovane zjistena nedostateena cchrana dl'evin pl'i stavebni 
cinnosti na uzemi mesta. Napl'iklad pi'i realizaci projektu Pakr u Ivana, kde i pres opakovane 
upozorneni zastupci PS na KD stavby nebyla zajiStena ochrana drevin die standardu AOPK, 
dfky cemuz doslo k poskozenf drevin mechanizacr. Podobne situace se objevlly u dalsich 
staveb napr. rekonstrukce plynovodu u polikliniky, rekonstrukce domu na pesf zone, 
rekonstrukce kanalizace v ulici Wonkova aped. 

Navrh i'eseni: Do procesu povolovanf stavby je nutne aktivne zapojit spravu zetene, ktera z GIS 
(inventarizace zetene 2016) pripadne v terenu provefi, zda se predmetna stavba dotkne verejne 
zelene a stanovi podmfnky jeji ochrany. Tyto podminky bude po stavebnfkovi vy2.adovat, 
kontrolovat jejich dodr:Zovani, pfipadne vymahat sjednani napravy ci nahrady za vznikle skody. 
Je vhodne stanovit obecne podminky ochrany vefejne zelene pro stavebniky, ktere budou 
soucasti stavebniho povoleni. Tuto problematiku lze rovnez fesit vyhlaskou mesta (viz nize) a 
nespolehat nato, ze si stavebnfk p&ada o zabor vefejneho prostranstvi. 



Ochrana drevin proti poskozeni pri sekanf travnatych ptoch 
Zjiiteni: PS se zabYvlila poskozovlini dl'evin zpllsobenych pl'i seeeni travnaijch ploch. 
Dodavatel techto sluzeb pl'i provadeni seeeni nan! nljak motivovan, aby nepoikozoval dfeViny. 
Mesto bere tuto zodpovednost na sebe a pl'l nahlaienych problemech od obtanu toto fesl 
nakupem 'ochrany" dl'evin od dodavatele seeenf. Tate pouzivana "ochrana', ktera je 
dodavatelem vyrobena ze zbytku odpadn! trubky je neestetickB, zabralluje pi'istupu vzduchu ke 
kol'enov}lm nabehum stromu, kdy nasledne dochazi k odumirani korenu, rozvoji hnilob 
korenoveho systemu a mislednemu statickemu selhimi stromu. Dodavam'i "ochrana• je 
nelimeme draha, kdy dodavatel uatuje mestu za lute "ochranu• vlastni v}lroby castku, za kterou 
Jze poi'idit oohranu profesionalni, ktera je estetickS a pin! funkeni. 

Navrh l'eieni: Ochrana drevin pfi seeeni travnat}lch ploch mus! bY! smluvne pl'evedena na 
dodavatele teto sluzby. Ten si musf zajistit, aby pl'i sve cinnosti dl'eviny neposkozoval. 
Dodavatel mliZe pou!ivat mobilnf ochranu dfevln V!dy pouze v mist!, kde zrovna lidr!bu 
provadi a nasledne ji premistit na dal!i lokalitu. 

lnventarizace zetene 2016- vyuziti dat. informace verejnosti 
Zjiiitini: V ramci projektu Park u Ivana, byla provedena kompletnf lnventarizace zelene. Pokud 
nebudou tyto lnformace pravidefne aktualizovany a nebude se s nimi dale pracovat, budou 
prostl'edky vynaloiene na ziskilnf techto dat v podstate promameny, protoie bude pouze 
zhodnocen stav zelene k datu poi'izenl. Obtane m!sta projevuji velk}l zajem o informace 
t}lkajici se kilcenl dfevin na lizemi mesta, ktere dnes muse]! zj!Sfovat telefonicky. 

Navrh l'eieni: Pracovni skuplna doporueuje aktivni vyuz!VIin! dat ziskanych pi'i inventarizaci 
pracovniky MeO, predeiiSfm pak OKS k tvorbe dlouhodobeho piSnu peee o zelell a evidenci 
jednotliv}lch zasahu na dl'evinach (periodicky opakovane kontroly a oietfeni), rovnii jake 
verejnou vrstvu GIS na webov}lch strankiich mista ~. PodkladiJ lze vyuzit k lnformovanl 
obeanu 0 dlevinach na llzeml mesta, 0 kacenf dfevin ve mesti veetnll struene informace 0 

diJvodech kilceni, nahradnl v}lsadbe atd. Problematiku je nutne diskutovat s OZP, kte,Y 
povolenl kiicenl dlevin vydava. 
Je bezpodmfnecne nutne zajistit proskolenr odpov!dneho pracovnlka OKS v praci s daty z 
inventarizace zelene v prostl'edf GIS, aby tate data nebyla pouze konstatovanlm stavu zelene k 
datu poli:zeni {2016), ale aby byla dale vyuzivana, doplnovana a intenzivne se s nimi pracovalo. 

Zeten v projektech - verejne stavby a soukromy investor 
Zjiitiinl: U n!koUka realizovanych projektu bylo zjisteno, ze nebyla provedena v}lsadba zelen! 
die schvalene PD. Jednalo se o stavby, kdy investorem nebylo m!sto, ale nasledne byty vznikle 
verejne plochy (chodniky, ulice, travnate plochy apod.) pfevedeny do majetku mista. Tyto 
plochy pak mesto musi udr.Zovat. Napflklad reallzace ulice Povoznicke {Kiafar), kdy ai po tl'ech 
letech a urgenci byla dokoneena v}lsadba zelen!, ktere byla dana stavebnfm ilradem jake 
podminka pl'i kolaudaci stavby. Podobna situace vznikla pi'i reallzaci Pr\lmystove :z6ny aped. 



V techto pFipadech je zcela vyloucena diskuse n<~pF. v KR<lZP nebo s verejnosti apod., protoze 
do PD muze nahlizet pouze.ueastnlk ffzeni. 

Navrh i'eieni: 
PS doporucuje nastavit ucinn9 mechanismus. ktel)i by zabranil tomuto "obchazenf" vei'ejne 
diskuse navrhu re<~lizace staveb, ktere budou slouzit obcanCm a soucasne zajistila lepsi 
kontrolu. 
OKS musi vydavat stanoviska k projektum, kde figuruje vefejna zelen a to i v pi'ipade, ze stavbu 
ptovadi jiny investor nez mesto. Odpovedny referent OKS se musi ueastnit KD stavby a 
kolaudace stavby. Stavbu by si mel rovnez za svuj usek pi'evzit pred celkovym pi'edanim stavby. 
Stavebni lirad nemllze zkolaudovat stavbu pokud neodpovfda PD, pfipadne musi ulozit termin k 
odstranenf zavadneho stavu ci nedodelku, kdy Iento termin musi evidovat a kontrolovat splneni 
terminu odstranenL Nasledne je nutne kontrofa ze strany OKS vuci stavebnimu ufadu. Tim bude 
zajiSteno dusledne hajenl zajmu mesta. 

Rizene predani funkce referenta OKS - sprava zetene 
Zjlsteni: PS byla informovana o planovanem odchodu reference OKS odpovedneho za spravu 
vei'ejne zelene do penze. Tento referent nema aktualne odpovidajfci zastoupeni. Referent 
odpovedny za vei'ejnou zelel\ rna v soueasne debe na stares! rovnez Zd'arskou pouf, detska 
hnSte, trhy a dalsi agendy, V tomto stavu nenf rnozne zajistit odpovedne zadavani prace a 
duslednou kontrolu prace dodavatelu lidr2:by zelene, zajisteni .a kontrolu realizace ochrany 
dfevin pn stavebni cinnosti atd. 

Navrh i'eieni: Vzhledem k velikosti mesta, rozloham ploch zelene a poetu dl'evin na uzemi 
mesta je nutne, aby prfslusny referent OKS mel na starost pouze verejnou zelen "na piny 
uvazek•. Ostatni agendy net'fka]fcf se zefene je nutne pl'evest na jimiho referents. 
Daleje nutne co nejdl'ive zahajit hledanf kvallfikovaneho nastupce referenta OKS tak, aby bylo 
dosazeno .alespon e mesicniho soubehu, ktel)i zajistr dusledne pi'edanf pristusnych agendy 
t'fkajicich se spravy zelene. 

Psi vs. verejna zeteri a verejna prostranstvi 
Zjisteni: Pouzivani sacku na spf exkrementy neni mezi obyvateli stale obecne za2:ite a psi 
exkrementy se objevuji temel' vsude. Pro ostatni obyvatele mesta je pak narocne se po meste 
pohybovat nebo vyuzillat volne zelene pfochy k odpoCinku nebo pro hrani s detmi. 
Dale bylo zjisteno, ze v ramci sberovyGh akci na uzemi mesta, se kazdorol:ne sesbira skutecne 
velke mnoi:stvi sacku s psimi exkrementy. Tyto sacky veetne obsahu ]sou casto k viden[ okolo 
cest, nejen v okrajovych castech mesta. Take vedomi toho ze se igelitove sacky se rozloZf 
nejdfive za 25 let mufe cdrazovat majitele psu od je]ich pouzivan f. 
Mesto v soueasne dobe, die sdeleni OKS, porizuje 150.000 kusu sa&U za cenu 0,16 KC/kus 
bez DPH. Pracovni skupina provedla prllzkum trhu, za ueelem zjistenf cen blologicky 
rozloZitelnych sacku na psi exkrementy. Bylo zjisteno, ze rozdfl v cene, oproti soucasne 



pou!ivan9Jn saekilm je 0,44 Kc v cenach bel DPH za 1 kus. To by znamenalo nar(lst o 66.000,· 
roene. 

Navrh i'eieni: Pracovni skupina pova2uje nav-YS&ni nakladil za op!lmalnl vzhledem k 
v-Yznamnemu vlivu na !ivotni prostl'edi a cistotu naS&ho mesta a proto navrhuje nakupovat 
biologicky rozlofitelne saeky a vfcemiklady uhradit z poplatkil za psy. 
Pracovnl skupina dale navrhuje vyhlaskou vymE!leni z6n pro pohyb psiJ, kdy by byly stanoveny 
plochy pro votny pohyb psu (bel vodltka), plochy pro ven~ni psu (na vodltku), plochy se 
zakazem pohybu psu tzv. piknikove z6ny napf. viz Vyskov-pravjd!a-pro-pohyl;l-osu a dalsi 
pi'iklady viz podklady na sd!lenem disku KRaL:P B 

Nova vyhhiska o verejne zeleni 
Zjistenl: V aktuiilne plaine vyhliiSce o Vefejnem pol'lidku neni dostateooe l'e&ena problematika 
zelene. Ve meste je tak napflklad celii rada soukromych, ale i mestsk9ch pozemkli, ktere nejsou 
udr!oviiny a plevelne rostliny se pak Sifi na okolnl pozemky. Napf. sldliS!e K!afar, kda nekteri 
obCane zakoupill parcely a prozatim zde nestavl domy. 

Navm feieni: 
Pracovnl skupina doporucuje obnovit zru5enou vyhlasku "0 ochrane, uddbe a tvorbe zelene', 
ktera byla zru5ena v bl'ez:nu roku 1997. V lelo vyhlt!lsce i'eSit pravidla pro minimaJni uddbu 
pozemku a je mo!ne do ni take zakomponovat problematiku pohybu psu. Pi'fpadne je moine 
upravit stavajfcl vyhlasku o Vefejnem poi'iidku. lnspiracl miJfe bYt napf. Vyhliiska meste VyAI<o\1 
kde cl. 3, bod 7 •• pravidla udr!by soukromych pozemku. 

Parezy - torza stromu 
ZjiStiinl: Na llzemf mesta zilstava velke mnofstvl pafE!liJ po skacenych stromech, protole 
frezovani pafEilu je velmi niikladne. 

Navrh i'eieni: Pracovni skupina doporucuje a v centralnfch castech mesta pafely odstrailovat 
(frezovani, odkopani apod.). Do teto Cinnosti je moine zapojit dlouhodobe nE!lamestnane. V 
okrajoyYch castech mesta nebo na vhodnych mistech uvnitf mesta ponechavat pai'Eily pffpadne 
i torza stromli Ci Ieffei casti kmemi stromil. Torza stromu a leficf casti kmenu tvoi'l p!irozeny 
biotop pro mnoho vzacnych druhu zivoCichil. Takov-Ychto biotopli Je zoufaly nedostatek. 

Jednani se zastupci vlastniku siti 
Zjistiini: Je obecnym problem s umistiinim sitl a jejich ochrannych pasem ve vztahu s obnovou 
zelene. Dochazi k tomu, ze historicky jsou stromy vysmene v prostoru soueasnych ochrannych 
piisem sill. Pokud je nutne strom obmenit, neni to ji! mofne. Kilcf se tedy stare stromy a nenl 
zde mozne vysadit ani nahradni yYsadbu. Toto je pochopitelne u historickYch casti mesta, ale 
zcela to pfekvapuje u noyYch sidliSt' napr. Klafar, kdy jsou nove site vedeny napl'. po obou 



stranach ulice ·a yY$adba vysazena v ochrannych pasmech. Tim vzniknou opet problemy v 
tlU.doucnu. 

Navrh resenl: Pracovnf skuplna doporueuje vyvotat jednant se .z~stupci VlastnfkO sitf na urovnl 
vedt!rif mesta - disi<use o umisfov~nf stti a reatizaci vysadeb - ochranna pasma sttf. stte 
umfst'ovat pouze v jedne strane uflce a druhou pl:mechat vysadbe. 

Pnpravovane projekty zelene a dotachf tituly 
Zjiiteni: PS se pn sve cinnosti setkala s trm, ze byla oslovena zastupci MeO, aby navrhla 
vhodne lokality pro konkretnf dota~ni V'jzvy, kdy bylo nutne tyto navrhy dodat v naprosto 
nerealnem terminu napr. revitalizace vnltrobloku na Stalingrade - homi O.kruznl, revitallzace 
zelene Strzanov. 

Navrh feieni: Pracovni skupina doporueuje zavest na MeO fungujicf a pruzny mechanismus 
sledovani dotacnfch 1itulu a !ilfenl techto informaci na jednotlive odbory, aby bylo moine rychle 
rea!;lovat a zahajlt prace na pnprave podkladu pro jednotlive v'p.vy. 
Mesto by melo mit v zaso~ nekolik VhodoYch lokalit, kter6 by byly pripraveny do urovne 
obeciiyCh pozadavku ze strany mesta, mestskych ci mlsthich castf, kdy by tyto byly 
prodiskutovany s obeany a odbornou vei'ejnostr. v pripade vhodne dotacnr yY-zvy by se Jli 
vhodna lokallta mohla s jasll~ zadlmfm predlozit napf. do souteze o navrh apod. a:zahajit.tak 
konktetni kroky k rychlemu ziskani podldadu potrebnych pro dotaenl proces. 

Znzeni pozice Mestskeho "zahradnika" 
Zjisteni: Clenove PS vkladajl do clnnosti svOJ osobni eas, ener.gii a know-how ve svem volnem 
&5e a bezuplatne. PS Vsak . nem~ zadne kdnipet~nce a tudiij~tato prace zn~che neefektivhi. 
Oproti 1omu, ie · ukazuje .zffzenl pozlce Mestskeho archltel<ta jako velml prinosne pro kcncepfnl 
re5eni o~el< rozvoje me~. 

Navrh feieni: PS .doporucu]e ziidit pozici Mestskeho •z.ahr~nika•, ktelj by koncepene dohlizel 
na oblast vefejne zalene va meste ve vsech smerech, kdy by mel jasne stanovene kotnpeterieei 
ktere PS nema. Tato pozice by patfila do t}ttnu Architekta mesta a byla by ,pfimo podfrzena 
vedenr mesta, kdy by byly jasn~ stanovene mechanismy sm~retn - MeO- mests!<¥ zah~adrilk a 
opacne. 

VeZcrare nad Sazavou dne 31~8.2016 
• -! ,r, 1 " I • vedouc iny 

Mestska zelen 




