
Zápis č. 28/2022 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 29. 3. 2022. 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, p. Vít Filipenský, Ing. Miroslav Keller, Ing. Irena Pechová, 

Ing. Rudolf Voráček, Ing. Petr Stoček, Ing. Zuzana Šánová,  
Omluveni:  p. Jiří Bidmon, JUDr. Miloš Jirman, p. Miroslav Stehno,  
Nepřítomni: Ing. Jaroslav Kovačka  

Hosté:  Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, p. Rostislav Dvořák,         

Ing. Dana Wurzelová, Bc. Jiří Hemza, Dis. 

Připomínky k minulému zápisu nebyly vzneseny, bylo konstatováno, že výbor je 
usnášeníschopný. Byl odsouhlasen program zasedání.  
 
Program jednání: 

1. Kontrola akce výsadba stromů v roce 2021 
2. Diskuse, různé 
 
1. Kontrola akce výsadba stromů v roce 2021 
 
Na zasedání kontrolního výboru byl přizván správce zeleně Bc. Hemza a vedoucí OKS Ing. 
Wurzelová. Předseda uvedl první bod jednání - kontrola akce výsadby stromů, mimo jiné byly 
dotazy na náklady na jeden vysazený strom, zachování rozhledů u křížení silnic, výsadba u sítí. 
V úvodu se diskutovala průměrná cena za vysazený strom po započítání veškerých nákladů. Bylo 
vysázeno 384 stromů, součástí nákladů je i následná údržba po 3 roky, v nákladech akce je i 
ošetření 70 stromů (lezeckou technikou) a odstranění 313 stromů vč. frézování pařezů. Ceny 
jednotlivých stromů jsou součástí přílohy smlouvy. 
Ing. Wurzelová seznámila členy s přípravou akce, projektováním, po podání žádosti o dotaci. Na 
konci r. 2018 končila první etapa stromořadí, měli dobrou zkušenost s projektanty, kteří zajišťovali 
i dozor a následně byli vybráni do druhé etapy. Co se týče řešení inženýrských sítí, rozhledů a 
s ohledem na zájem vysázet více stromů, byla pověřena i krajinářská architektka města 
domluvou se síťaři, kam se mohou stromy vysázet a následně se upravoval projekt.  
Ing. Novotný - Proč se trvalo na tom a hledal se kompromis, aby byla výsadba u sítí povolena? – 
Snahou bylo utvoření souvislého stromořadí plnící funkci zeleně, aby měla výsadba jednotný 
charakter, ne o jednotlivou výsadbu s vynechanými místy u sítí.     
Bc. Hemza doplnil, že byla domluva pro případy sázení v ochranném pásmu sítí, že se použijí 
chráničky sítí, aby ji bylo možné v případě poruchy vyměnit. Před akcí proběhlo technikou 
vyznačení skutečné polohy sítí na trávník, odsouhlasení s vlastníkem konkrétní sítě a podle toho 
se prováděla výsadba.  
Ing. Mrkos informoval, že se síťaři jednají v případech sázení do ochranných pásem, aby se 
uzavírala memoranda, kdo za co bude zodpovědný např. v případě havárie a potřeby odstranění 
stromu. 
Dále byla diskutována problematika zachování rozhledových poměrů u křížení silnic, jako jeden 
z podkladů bylo členům zasláno vyjádření policie k projektu. Bc. Hemza sdělil, že procházeli 
s policií jednotlivá místa a kde rozměry nevyšly, bylo domluveno, že dojde k úpravě kotvení, aby 
se nevznikl tak velký předmět a nebránilo se výhledu (vytvoření linie s kmínkem). U dotazované 
výsadby u kruhového objezdu nebyl problém, protože rozhled zleva při nájezdu je zachován. 
Ing. Wurzelová doplnila k dotazu, zda nejbližší stavební akce nevyvolají zásahy do této výsadby, 
že v prvotní fázi projektování bylo navrženo mnoho ulic a jednáním napříč úřadem i s vedením 
města se místa, kde se něco plánovalo, vyškrtávala. Bc. Hemza dále k zahájení realizace 
výsadby zjišťoval, zda se plánované stavby budou realizovat a v některých místech následně 
dělali úpravy (přesun zastávky OD Kinský, nájezd prodejna Lidl). Změny, které se musely udělat, 
v některých případech i kvůli kolizi se sítěmi, byly odsouhlaseny i od poskytovatele dotace a jsou 
zachyceny v dokumentaci skutečného provedení. 
 



V závěru byla diskutována skladba stromů (byly vysázeny vesměs listnaté stromy, vzroste 
potřeba úklidu), odstranění stromů a plánované akce u garáží nad gymnáziem, dotazy na ohlasy 
občanů na výsadbu, plánované soukromé investice s ohledem na možné poškození zeleně a 
chodníků na revitalizované Nádražní ulici. Podnět na úpravu vyšlapaných pěšinek v trávnících. 
 
Předseda kontrolního výboru poděkoval za poskytnuté informace. Členové kontrolního 
výboru byli seznámeni s akcí výsadba stromů, byly vysvětleny všechny dotazované 
oblasti.  
 
2. Diskuse, různé 
 
Byl stanovený termín příštího zasedání kontrolního výboru na středu 20. 4. 2022 od 17:00 h. Byl 
stanovený program příštího zasedání – Kontrola hospodaření PO Kultura a dále vyhodnocení 
podlimitní veřejné zakázky Rekonstrukce rybníka Velký Posměch.  
Na květnové zasedání byla stanovena podlimitní zakázka ITC Zelená hora (vyhodnocení a 
shrnutí výsledků, přizván bude Ing. arch. Ryška). Dále bylo do plánu činnosti navrhováno 
vyhodnocení zimní údržby.  
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 4. 2022 
 
 
                                     Ing. Vladimír Novotný       
                        předseda kontrolního výboru  
Zapsala: Ing. Bořilová 

 

 

 

 

 

 

 


