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Popis 
Již od roku 2018 je v řešení zeleň a kompost v sousedství domu na ul. Pelikánova čp 1653. Nyní 
se na město formou petice obrací jiná obyvatelka tohoto domu s obdobnými požadavky, jaké jsou 
a byly již postupně řešeny s jinou občankou (taktéž účastnicí aktuální petice): 

- Dne 6. 8. 2018 byl na městský úřad doručen dopis od  s žádostí o zjištění 
stávajícího stavu životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou v ul. Pelikánova 1653. Na 
základě doručené žádosti byly podniknuty následující kroky:  

- Dne 9. 8. 2018 provedli pracovníci odboru ŽP kontrolu na místě, při které bylo zjištěno, že 
ve vzdálenosti cca 5 metrů od bytového domu ve stínu dvou vzrostlých buků v dobrém 
zdravotním stavu se nachází dvě kompostovací místa o velikosti cca 1-3 metry ve 
vlastnictví  Založené komposty byly suché a 
nezapáchaly, nebyly tedy shledány důvody pro zahájení správního řízení na úseku 
životného prostředí.  

- Dne 10. 8. 2018 proběhla schůzka komunitní koordinátorky  a  
, kdy byla smluvena další schůzka s odborníky ve věci návrhu 

dalšího řešení v předmětné záležitosti. 
- Dne 28. 8. 2018 byla , odesílatelka žádosti, prostřednictvím dopisu pana 

starosty Mgr. Zdeňka Navrátila seznámena s tím, jaké kroky v její žádosti byly podniknuty. 
- Dne 5. 9. 2018 byl na městský úřad doručen dopis, reakce na dopis starosty města ze dne 

28. 8. 2018. 
- Dne 5. 10. 2018 byl zaslán dopis  s odpovědí, jak bude dále postupováno. 
- Dne 12. 10. 2018 proběhlo místní šetření za přítomnosti , komunitní 

koordinátorky, správkyně zeleně a pracovnice životního prostředí- ochrana ovzduší. Byl 
řešen stav dvou vzrostlých buků, opakovaně stav kompostů a ohniště na pozemku parc. č. 
4319/1 . Bylo zjištěno, že vzrostlé buky jsou v dobrém 
zdravotním stavu, majitel rovněž nemůže vzrostlé stromy svévolně odstranit, k pokácení je 
nutné povolení ke kácení vydané orgánem ochrany přírody. O pokácení stromů může 
zažádat pouze vlastník pozemku, na kterém se stromy nacházejí, v tomto případě tedy 

, nikoliv město Žďár nad Sázavou. Město Žďár nad Sázavou dále 
nemůže veřejné finanční prostředky vynakládat na ošetření, popřípadě kácení zeleně na 
soukromých pozemcích a nemůže nařídit vlastníkovi pozemku, aby na svém pozemku a 
na své náklady prováděl úkony, které z vlastní vůle provádět nechce. Dle vyjádření 

 několikrát komunikovali s vlastníky jednotlivých bytů v bytovém domě 
Pelikánova 1653 a sdělovali jim, že si mohou odstranit drobné větve, které zasahují 
například do balkónů.       

- Dne 26. 8. 2019 byla předána na odbor komunálních služeb žádost o ošetření stromů, 
které zasahují do fasády a oken bytového domu. Téhož roku ošetření proběhlo u stromů 
v těsném okolí bytového domu na parc. č. 4669/1 ve vlastnictví Město Žďár nad Sázavou. 
Ošetření nebylo provedeno na soukromém pozemku parc. č. 4319/1 ve vlastnictví  

 
-  Dne 15. 6. 2020 byla doručena na městský úřad petice, která je přílohou tohoto materiálu. 

Jak vyplývá z výše uvedeného město a úřad činily a činí kroky, které mohou v této věci provést 
v rámci své odpovědnosti a pravomoci, aby zlepšily podmínky k nerušenému bydlení v této 
lokalitě. Nemůžeme bohužel přímo a direktivně vstupovat do sousedských sporů o zeleň a 
kompost, které nejsou ve vlastnictví města a na pozemcích města. 



 
 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
- 
 
Geneze případu 
Viz popis a přílohy 
 
Návrh řešení 
Viz Návrh usnesení a návrh odpovědi na petici 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání ukládá ve věci Petice požadující prošetření stavu okolí panelového 
domu v ulici Pelikánova 1653:  ……………….. 
 
Doporučení předkladatele  
Schválit dle návrhu usnesení 
 
Stanoviska 
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PETICE 

Vazenypan 
Ing. Martin Mrkos, ACCA 
Mesto Zd'ar nad Sazavou 
ZiZkova 227/1 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Zd'ar nad Sazavou dne 15.fi 2020 

podle § 1 zakona c. 85/1990 Sb., o pravu peticnim. 

v azeny pane starosto, 

my, nize podepsani obCane zadame prostrednictvim teto petice 0 pro8etrem stavu okoll na8eho paneloveho 
domu na ulici Pelilcinova 1653, Zd'ar nad Sazavou 7. 

Jedna se 0 nasledujici: 
- V tesne blizkosti domu jsou prerostle neudriovane stromy, ktere celodenne stini nase okna, proto 
jsme nuceni vetSinu dne svitit. 
-Primo pod nasimi okny rna majitel sousedniho pozemku dva otevrene komposty. 
Jiz pred dvema lety bylo pracovniky MEU dopisem ze dne 8. 6. 2018 pnslibeno feseni teto situace, ale 
doposud nedoslo ani k avizovane schlizce. 

V auny pane starosto, vefime, Ze se zasadite o vyfe8eni na8i neutesene situace, kten1 dlouhodobe zhocluje 
kvalitu naseho bydJeni. 

Dekujeme za pocbopeni. 

18. 

19. 



~ MisTsK.Y uR.Ao ZoA.R NAD SA.zAvou 
I I 0DDELENf FINANCNf KONTROLY A INTERNfHO AUDfTU 

t6.iR NAO SAZAvou Zl2:KovA 227/1 , 591 31 ZDAR NAD SkAvou 

Ve Zd'are nad Sazavou 19. 6. 2020 

Zaznam 

Dne 19. 6. 2020 mne telefonicky kontaktovala p. s informaci a prosbou o 
doplneni kontaktnfch udaju na podatele. Vcera na podatelnu MeU predali peticni arch 
s tim, zapomneli uvest kontaktni udaje. 

Kontaktnf udaj: 

Pelikanova 34/6 

Zapsala: 
oF KIA 



MEsro ZoAR NAD S..\zAvou 
MGR. ZDENEK NAVRATIL 
STAROSTA MESTA 
ZIZKOVA 227/1. 591 31 ZMR NAD SAZAVOU 

Vas dopls zn.: 40703/STAR 
Ze dne: 2018-08-06 

Nase zn.: 44761/2016/MUZR 

Vyi'izuje: 
Tel.: 

E-mail: 

Datum: 2018-08-28 

vazena panf-

--Pelikanova 1653 
591 01 Zd'ar nad Sazav 

dne 06.08.2018 jsme obdri.ell od Vas dopis, zadost o zjistenf stavajiciho stavu zivotnfho prostfedi 
ve Zd'are nad sazavou, Pelikanova 1653 ana jejlm zaklade jsme ucinili nasledujfci kroky. 

One 09.08.2018 provedli pracovnfcl odboru ZP kontrolu na mfste, by1o zjisteno nasledujfcl: 
ve vzdalenostl cca 5 metru od domu se nachazejf dve ohrazena kompostovaci mlsta o velikosti 
cca 1-3 m. Kompostovacf mfsta jsou na pozemku 4319!1 ve vlastnictvi 
Zalozeny kompost by! suchy a nezapachajfcL NacMzel se ve stfnu 2 vzrostlych buku v dobrem 
zdravotnfm stavu. Nebyly shledany duvody pro zaMjeni spravnlch rizeni na useku zivotnfho 
prostfedi. 
Po Vasf schllzce dne 08.08.2018 s komunitni koordinatorkou (zjistenf aktualnfho stavu primo na 
miste ), komunltnr koordinatorka oslavila a sesla se s pozemku. 
Uprava pozemku, kter}' je v pronajmu je v souladu s najemni smlouvou. 
Byla navezena navaz.ka, probiha uprava r pozemku bez zabetonovanf, bude 
doplneno mobiliarem. Konec praci pfedpoklada pan Zeman behem podzimu 2018, die moznosti 
stavebnf firmy. Po ukoneenf praci bude pi'emlsteno di'evo ze spodni casti domu. 

Na schuzce s jsme se domluvili na setkani s odborniky prima na mfste 
k navrhu resenf, nasledne reaRzaci doporueeneho navrhu. 

Vasi pripomlnku ohledne zabezpecenf bezpeenosti domu, pi'ipadnou evakuaci jsme konzultovali 
na HZS VysoClna: 
zadny z predpisu a norem pozarnf bezpecnosti staveb nestanovuje v souvistosti s evakuaci osob 
ochranou z6nu 4 m. Podminky a zpusob evakuace osob jsou i'eseny v n3mci stavebnlho rizenf 
navrhem unikov}'ch cest a overeny v ramci kotaudacnJho rfzeni. Za dodrfeni stanovenych 
pozadavku v ramci uzivani stavby zodpovfda majitel, prlpadne uzivatel teto stavby. 

Dekuji Vam za Vas zajem a aktivnf pristup k verejnemu prostoru. 

S pozdravem 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta 

tC: 00295841 
DJC: CZ00295841 

tel.: 566 688 111 
fax: 566 621 012 

e-mall: starosta@zdarns.cz 
internet: www.zdams.cz 



Starosta 
Zdenek Navratil 
Mestsky urad 
Zdar nad sazavou 

6.8.2018 

Obracfm se na Vas se zadosti o zjisteni stavajfciho stavu Zivotniho prostredi ve Zdaru nad 
Sazavou 7 Pelikanova 1653.V soueasne dobe zijeme v teto lokalite ne jako na sidlisti, 
ale jako na smetisti. 
Prestoze jiz nekolik let se snafime sve zivotni podmfnky zmenit na unosnou miru,pn jednanf 
s uredniky mestskeho ufadu jsme zcela neuspe~stanice m1s odkazuje na 
mestsk)' ufad.Zde jsem navstlvila mfstostarostu - odbor zivotnfho prostfedi, 
odbor komunalnich sluzeb a pravnr odbor. 
Proto jsem si dovolila Vas pozadat o provefenf skutecm3ho stavu prostfedi kolem naseho 
domu pfislusnym odborem mestskeho ufadu a pfsemne nas informovat o vysledku 
vaseho zjisteni. 
Dale bych chtela znat,jak je zabezpecena bezpecnost obyvatel naseho domu v pnpade 
havarie plynu,nebo pozaru,protoze ochrana zona 4 metry kolem domu,ktera je dana 
pfedpisy pro pripad nutne evakuace rovnez neni. 
Pfedem dekuji. 

1653 
Zd~ou7 
tel-
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MESTO Z5AR NAD SAZAVOU 
MGR. ZDEN~K NAVRATIL 
STAROSTA M~STA 
LIZKOVA 227/1. 591 31 ZDAR NAD SAZAVOU 

Vas dopls z.n.: 400034/STAR 

Ze dne: 2018-09-05 
Nasa zn.: 5147912018/MUZR 

Vylizuje: 

Tel.: 
E-mail: 

Datum: 05.10.2018 

Vazena pani -

....... 
Pelikimova 1653 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 

dne 05.09.2018 jsme od Vavs obdrteli reakci na nas dopis ve veci: Zadost o zjisteni stavajldho 
stavu zivotniho prosti'edi ve Zd'afe nad Sazavou, Pelikimova 1653. 

v me.sici rijnu je naplanovana schuzka s a odbornlky pl'imo na miste 
k navrhu Feseni, nasledne realizaci zelene. provefenf stavu 
komposteru, ohnrste. v tuto chvili si dovolim Vas informovat o nekte,.Ych vecech, ktere se mi 
podafilo od zodpovednych kolegu zjistit. 

Z hlediska ochrany ovzdusl je reseno pouze to, :Ze v otevrenych ohnistich lze spalovat jen suchy 
rostlinny material. kter)' nesmr byt znecisten chemic!<Ymi latkami. 1 to by melo byt jednim z bodu 
setreni na miste. 

Dale uvadite § 1013 a 1017 obcanskeho zakoniku. Podle stanoviska OZP lze pi'edpokladat, ze 
vznikle imise jsou normalnfm prirodnlm projevem, a neni tedy v tomto pi'lpade naplnena litera 
z.akona "v mire nepi'imerene mfstnlm pomerum." Pokud clovek bydH na okraji mesta v blizkosti 
rodinnych domu, je pi'itomnost kompostu i stromu beinym jevem. V pripade vzrostlych stromu si 
Vas dovolujJ upozornit na celou radu pozitivnfch jevu, ktere stromy ovlivnujL Sniiuji prasnost, 
teplotu (zejmena behem m!kolika poslednich velmi suchych a teplych let je to velmi zasadni), 
zvysujf vzdusnou vlhkost, pro.dukujf kyslik, v neposledni fade jsou krasne. Majitel sam rovnez 
nemuze vzrostle ·stromy svevolne odstranit, k pokaceni je treba povoleni kacenl, ktere vydava 
prave organ ochrany pfirody. 

Normy pozarnf bezpecnosti staveb (PBS) pozadujl pristupovou komunikaci do vzdalenosti max. 20 
m od vstupu do objektu. Normy PBS zarucujl ve vsech oojektech evakuaci osob po schodisti. 
Pozarni plosina je prioritne urcena k vedeni pozarnfho z?;lsahu a ne k evakuaci osob. 

Verim, ze na schuzce bude vse peclive a nestranne prosetreno, s 
domluven navrh reseni, kte,.Y vyjde vstric Vasim pozadavkum. 

Dekuji zas pochopenl 

S pozdravem 

starosta mesta 

tC: 00295841 
DlC: CZ00295841 

tel.: 566 688 111 
fax: 565 521 012 

bude 

e-mail: starosta@zdarns.cz 
Internet www.zdarns.cz 



ing.Zdenek Navratil 
starosta mestskeho uradu 
ve Zdaru nad Sazavou 

Vazeny pane starosto. 

MESTSKY URAD 
Mar nad Sazavou ---·-
®46D2>Y ) ~taf'. 
DoSio: 5. 09, 2018 

~· 

)1. 1 SPIS.'Zriak' \.., .: ..... .............. ............. .. 
.... c. ....... ............. . 

Musim ~i odpoved-ze dne 28.8.2018, ktera byla na muj dopis ze dne 
6.8.2018.-..-,ktera byla vami poverena vyfizenim me zadosti,vubec neodpo
vedela na muj pozadavek.Chtela jsem se konecne dozvedet,zda pod okny paneloveho 
~a velke otevfene komposty.Bohui:el jsem se dozvedela pouze to,ze 
- rna komposty kvalitne zalozene,suche a nezapachajfci,cemuz se nelze 
divit,protoze pfi tak vysokych venkovnich teplotach je to celkem logicke. 
Kvalitu zalozeni kompostu jsem nikdy nezpochybnila,ale presto se domnivam,ze v dobe 

kdy mesto investuje miliony korun na nakup komposteru pro obeany mesta Zdaru,otevreny 
kompost pod okna paneloveho domu nepatfi,protoze to omezuje nase uzivaci prava. Do 
rekonstrukce bytU jsme investovali nemale finaneni prostfedky,ale nase byty jsou 
prostFedim znehodnocovany.Die 1013 a 1017 obeanskeho zakoniku predevsfm 
nas byt v prvnim podlazi a byt druhem podlazi je nepfimerene 
zastineny,musfme po vetsinu dne svitit. 

Pokud jde o uvedene komposty,suche byly v dobe setfenr z duvodu dlouhodobeho 
sucha,ale vetsinou je tam zeleny odpad (slupky od melounu,listy od zeli a pod.)coz vede 
k vyskytu musek a pachu,kterY m3s obtezuje. 
Opakovane je na jeho pozemku zakladan ohenw,coz se stalo kratce po vami provedenem 

setfeni a kour obtezuje nas i dalsi obyvatele domu.Pnpomfnam,ze i my jsme platci dane 
z nemovitosti a proto se domnrvam,ze marne pravo na slusnejsi prostfedi. 
Ohledne pozamich pfedpisu jsem mozna mela mylnou infonnaci 4m kolem domu,zarucene 
ale platf,ze ko!em domu musf bYt prostor,aby bylo mozno na pozemek zajet evakuacni 
plosinou.Pfl posouzeni stavajiciho stavu zajisteni bezpecnosti naseho domu se odvolavate 
na kolaudacni Fizenf ,ktere probe hie v roce 1978 me pnpada ponekud zvlastni .Za 40 let je 
realita uplne jina. 
Pani - si ponzovala fotodokumentaci. 

S pozdravem 

Pelikanova 1653 
Zdar nad Sazavou 

Pelikanova 1653 
Zdar nad Sazavou 

Ve Zdaru nad Sazavou 3.9.2018 



MESTO ZDAR NAD SAZAVOU 
ZIZKOVA 2?7/1, 591 31 Z5AR NAD SAZAVOU 

Va~ dopis zn.: 

Ze dne: 2020-06-15 
Na~e zn.: KS/254/20/EN Pelikimova 34/6 

591 01 ZDAR NAD sAzAvou 
Vyrizuje: 
Tel.: 

E-mail: 

Datum: 

Odpoved' na petici 

Vazena pani zastupkyne obyvatel paneloveho domu Pelikanova 1653/34, 
Rada mesta Zcfaru nad Sazavou se na svem jednani dne 27. 7. 2020 zabyvala petici pozadujici 
proseti'eni stavu okoli paneloveho domu v ulici Pelikanova 1653, dorucenou mestu dne 15. 6. 
2020. 

Rada mesta se podrobne seznamila s obsahem petice i s tim, jak byla v minulosti tato 
problematika i'esena a bere tuto petici na vedomi s tim, ze: 
• One 6. 8. 2018 byl na mestsky ui'ad dorucen dopis od ~ie i ucastnikem aktualn i 

petice) s zadosti o zjistenf stavajfciho stavu zivotniho -~-d'ai'e nad Sazavou v ul. 
Pelikanova 1653. Na zaklade dorucene zadosti byly podniknuty nasledujlci kroky: 

One 9. 8. 2018 provedli pracovnici odboru ZP kontrolu na miste, pri ktere bylo zjisteno, ze 
ve vzdalenosti cca 5 metru od bytoveho domu ve stinu dvou vzrostlych buku v dobrem 
zdravotn kompostovacf mista o velikosti cca 1-3 metry ve 
vlastnictvi (pare. c. 4319/1). Zalozene komposty byly suche a 
nezapachaly, n y te y s ny duvody pro zahajeni spravniho fizeni na useku 
zivotneho prostredi. 

-~Ia schuzka komunitni koordinatorky panf a pana 
..---, kdy byla smluvena dalsi schuzka s odborniky ve veci navrhu 
dalsiho i'eseni v pi'edmetne zalezitosti. 
One 28. 8. 2018 byla panf - · odesilatelka zadosti, prosti'ednictvim dopisu pana 
starosty Mgr. Zdenka Navratila seznamena s tim, jake kr~ zadosti byly podniknuty. 
One 5. 9. 2018 byl na mestsky urad dorucen dopis pani ~ reakce na dopis starosty 
mesta ze dne 28. 8. 2018. 
One 5. 10. 2018 byl zaslan dopis panf Partlove s odpovedf, jak bude dale postupovano. 
One 12. 10. 2018 probehlo mfstni seti'eni za pi'itomnosti komunitni 
koordinatorky, spravkyne zelene a pracovnice zivotniho prosti'edf- ochrana ovzdusi. Byl 
i'esen stav dvou vzrostlych buku, opakovane stav kompostu a ohniste na pozemku pare. c. 
4319/1 ve vlastnictvi Bylo zjistemo, ze vzrostle buky jsou v dobrem 
zdravotnim stavu, majitel rovnez nemuze vzrostle stromy svevolne odstranit, k pokaceni je 
nutne povoleni ke kaceni vydane organem ochrany pi'irody. 0 pokaceni stromu muze 
~ pozemku, na ~terem se stromy nacMzejf, v tomto pi'ipade tedy 
~. nikoliv mesto Zd'ar nad Sazavou. Mesto Zd'ar nad Sazavou dale 
nemuze vei'ejne financni prosti'edky vynakladat na oseti'eni, popripade kacen i zelene na 
soukromych pozemcich a nemuze nai'idit vlastnikovi pozemku, aby na svem pozemku a 
na sve naklad ukony, ktere z vlastni vule provadet nechce. Ole vyjadi'eni 

nekolikrat komunikovali s vlastniky jednotlivych bytu v bytovem dome 
Pelikanova 1653 a sdelovali jim, ze si mohou odstranit drobne vetve, ktere zasahuj i 
napi'iklad do balk6nu. 
One 26. 8. 2019 byla pi'edana na odbor komunalnfch sluzeb zadost o oseti'eni stromu, 
ktere zasahuji do fasady a oken bytoveho domu. Tehoz roku oseti'eni probehlo u stromu 
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v tesnem okoH bytoveho domu na pare. c. 4669/1 ve vlastnietvi Mesto Zd'ar nad Sazavou. 
Oseti"eni nebylo provedeno na soukromem pozemku pare. c. 4319/1 

• One 15. 6. 2020 byla dorucena na mestsky ui'ad petice, ktera je pi'edmetem projednani RM. 

Jak vyplyva z vyse uvedeneho, mesto a urad cinily a cinf kroky, ktere mohou v tete veci provest 
v ramci sve odpovednosti a pravomoci, aby zlepsily Vase podminky k nerusenemu bydleni v tete 
lokalite. Nemuzeme bohuzel pi'fmo a direktivne vstupovat do sousedskych sporu o zelen a 
kompost, ktere nejsou ve vlastnictvi mesta a na pozemcich mesta. 

Dekujeme Vam za Vas zajem o sve okoli. 

Za radu mesta s pozdravem 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 
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