
V návaznosti na současný stav mám 
obavy, že rozdělení na dvě části a 
snížení kvalifi kačních kritérií povede 
k roztříštěnosti a vítězství maličkých 
fi rem, které více než 80 hektarů nebu-
dou schopny zvládnout ani časově, a 
už vůbec ne kvalitně. Současný stav 
tomu jenom napovídá. Když vidím 
naše město dnes, tak si to ale nepře-
ji. Naopak, doufám v co nejpříznivější 
cenu a odpovědnou fi rmu, která nám s 
údržbou zeleně pomůže. A pak v radu, 
která si společně s úřadem vše řádně 
zkontroluje.

  

Rozčlenění na dvě dílčí plnění bylo 
radou města učiněno především z 
důvodu nutnosti dělit údržbu zele-
ně na práce odborné, mezi které patří 
péče o stromy, keře či květinové záho-
ny, a na práce jednodušší, tedy sečení 
travnatých ploch. Pevně věřím, že se 
nám podaří vybrat kvalitní fi rmu či fi r-
my pro správu městské zeleně. 

To je však pouze první kamínek celé 
mozaiky, dalším do party je řádné 
zadávání zahradnických prací, a jejich 
následná kontrola. Zde leží hlavní tíha 
na pracovnících odboru komunálních 
služeb. Budeme dbát na to, aby měli 
dostatečnou odbornost a při kontrole 
kvality byli přísní a nesmlouvaví.

Tím posledním kamínkem v oblasti 
zeleně je koncepční přístup, který měs-
to v současné době teprve tvoří. Máme 
inventarizováno, víme, že máme na 
území města téměř 9000 stromů, 
mnohdy velmi zajímavých dřevin roz-
manitých druhů. Nyní musíme vědět, 
co je v péči o ně prioritou. Takový pří-
stup k zeleni může zajistit odborník 
či „městský zahradník“, který město 
dokonale zná, stará se o koncepci péče 
o městskou zeleň a spolupodílí se na 
tvorbě nových rozvojových projektů. 
Aby Žďár nadále zůstal „zelené město, 
kde z náměstí vidíte les“.

  

Ve městě Žďár nad Sázavou se podle 
názoru členů klubu nikdy neprovádě-
la komplexní údržba zeleně, s výjim-
kou květinových záhonků, ale těch je 
ve městě (myšleno tím v péči města) 
poskrovnu. Je otázkou, jak byla tato 
činnost ošetřena smluvně, jestli „údrž-
ba“ byla zahrnuta ve smluvních pod-
mínkách. Pokud můžeme posoudit, 
tak bylo dvakrát až třikrát ročně prová-
děno „sečení“ v různé kvalitě, případně 

prořezávka stromů a keřů. Nikdy jsme 
neviděli provádění odborné  zahrad-
nické činnosti na zelených plochách 
v majetku města (kultivace, hnoje-
ní, dosévání ploch atd). Sadařskou 
údržbu jsme viděli často, ale většinou 
byla občany kritizována. Náš klub 
bude trvat na předložení „inventari-
zace - pasportu“ všech zelených ploch 
ve městě, a především chceme vidět 
provádění pečlivé údržby (odbor-
né zahradnické činnosti) na zelených 
plochách. A to stejné platí i pro pravi-
delnou údržbu stromů a keřů, neboť 
nejsme „město v lese“, ale máme „keře 
a stromy ve městě“. A velice nás budou 
zajímat následné aktivity našich kole-
gů z hnutí Žijeme Žďárem - jak oni 
tuto část svého volebního programu 
budou prosazovat.

  

Veřejná zeleň ve Žďáru nad Sázavou 
je citlivé téma, zejména s ohledem na 
údržbu stromů a keřů. Současné vede-
ní města rozdělilo péči o městskou 
zeleň do dvou bloků právě proto, že 
sečení trávy není o odbornosti zhoto-
vitele, ale o dobrém a včasném prove-
dení. Věříme, že se novým výběrem 
zhotovitele odborné sadařské a zahrad-
nické činnosti podaří nalézt fi rmu, 
která má ve svém kolektivu speciali-
zované pracovníky - arboristy, se vzdě-
láním, které je zaměřené na ošetřování 
stromů a keřů. Péče o stromy a keře je 
speciální záležitostí, kdy tato péče byla 
roky zanedbávána. Některé stromy a 
keře se už asi nepodaří zachránit. V 
minulosti muselo být několikrát při-
stoupeno ke kácení i zdravých stromů 
a odstranění keřů, protože tyto neměly 
v průběhu svého života náležitou péči, 
a na nápravu bylo již bohužel pozdě. 
Zejména stromy je nutné ošetřovat 
od malého jednoletého stromku, po 
celý jejich život. Pokud budou stromy 
odborně ošetřovány, nebude se stávat, 
že suché větve padají samovolně na 
zem, bude minimalizováno nebezpečí 
jejich pádu na lidi, auta, domy, nebu-
de se muset nesmyslně kácet. Stromy a 
keře jsou součástí našich životů a péče 
o ně je prioritou při údržbě veřejné 
zeleně ve Žďáru n. S.

  

Veřejná zeleň v našem městě je 
tématem velmi aktuálním. A to neje-
nom kvůli vegetačnímu období, ale 
především proto, že současné vedení 

města se po dlouhých letech rozhod-
lo vypovědět stávající smlouvu exklu-
zivnímu dodavateli a vypsalo  nové 
výběrové řízení na zajištění údržby 
veřejné zeleně ve městě.  Nejedná 
se tentokráte o jednu zakázku – ale 
o dvě – soutěžit se bude samostat-
ně údržba veřejné zeleně - sečení, a 
zvláště údržba veřejné zeleně – mimo 
sečení.  Péče o zeleň je úkol náročný 
a nevděčný – ovšem město za vyna-
ložené nemalé prostředky má prá-
vo a povinnost požadovat kvalitně a 
včas odvedenou práci. Myslím si, že 
důsledná kontrola je zcela  na místě 
a je přímo nutností. Nedávno jsme 
se o tom mohli přesvědčit v ulici K 
Milířům v sídlišti Klafar, kde došlo k 
hrubému poškození mladých javorů 
při prováděném sečení. I při sebedo-
konalejší technice je totiž stále rozho-
dující přístup člověka. Mně osobně 
potom v našem městě chybí více kve-
toucí zeleně. Doufám, že už v tomto 
roce se nám toto podaří změnit – a že 
díky mobilní kvetoucí zelení  rozkvete 
nejenom náměstí Republiky, ale také 
zrekonstruovaná Smetanova ulice. 
Obě tato místa si to jistě zaslouží.

  

Na tuto otázku musí především 
odpovědět rada města se svými 
poradci, která toto rozdělení pro-
sadila. Nemyslím si, že by předešlý 
model měl nějaké zásadní nedostat-
ky. Provozovat údržbu jedním sub-
jektem, jako komplex, bylo v mnoha 
směrech výhodou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ani po 
roce od výpovědi není vybrán nový 
dodavatel pro správu zeleně, považu-
ji tento krok od rady města za nepro-
myšlený a zbrklý. Přesvědčuje nás o 
tom i absolutně nezvládnuté sečení 
trávy v našem městě v počátku letoš-
ní vegetační doby, kdy absence pro-
vozovatele správy zeleně byla znát. 
Po této zkušenosti by si mělo vede-
ní města uvědomit, že je nutné pro-
mýšlet své kroky dopředu a mít již 
připravená řešení, když chci rušit 
fungující systém. Nepamatuji si, že 
by kdy město bylo tak zarostlé tra-
vou, jako tomu bylo právě letos, a 
odpovídají tomu je i reakce naštva-
ných obyvatel jednotlivých sídlišť. 
Jsem velmi rád, že se nám v minulém 
období podařilo zajistit prostředky 
nejen na revitalizaci parku u Ivana, 
ale i na zhotovení pasportizace zele-
ně v našem městě. Věřím, že tento 
dokument bude dobrým základem 
pro zkvalitnění péče o naši zeleň a 
že nám ji budou turisté a návštěvníci 
města i nadále závidět. 

Klub ODS svoji odpověď do uzávěr-
ky ŽN nedodal.  -lko-

Péče o veřejnou zeleň ve Žďáře bude 
od léta nově rozdělena na dvě části:  
sečení, a odborná sadařská a zahrad-
nická činnost.

Co podle vás veřejná zeleň ve Žďá-
ře nejvíce potřebuje, a co se nyní, v 
rozdělené péči o ni, budete snažit 
prosadit?

Pozn.: Za politický klub v zastupitel-
stvu města odpovídá na otázku ŽN vž-
dy jeden zástupce. 

  

Naše město je v současnosti až 
neskutečně zarostlé. Denně chodím 
kolem zarostlého prostoru a čekám, 
kdy dojde i na naši lokalitu. 

Prostě malé a drobné fi rmy, po ukon-
čení spolupráce s fi rmou zkušenou a 
patřičně vybavenou, nestíhají. Tráva 
roste v tomto počasí rychleji. Nechci se 
již moc vracet k tomu, kdo za to může, 
ale není to jen jeden úředník ve městě. 
Posloupnost přípravy veřejné zakáz-
ky a vlastní výpověď byla zcela na radě 
města. I vlastní usnesení rady zní jasně: 
ve spolupráci s vedením města připra-
vit. To podle mého znamená i kontro-
lovat. Ale lepší je jistě, když celou zod-
povědnost hodíme na někoho jiného. 
Celou zakázku s námi nikdo nekon-
zultoval a ani neprojednával. Proto je 
odpovědnost za výsledek výhradně na 
radě města. 
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Projekty hlaste 
do 10. července

Do 10. července mohou Žďárá-
ci podávat návrhy projektů do par-
ticipativního rozpočtu, který  bude 
v roce 2017 poprvé součástí rozpoč-
tu města,  s vyčleněnou částkou  600 
tis. Kč.  

Ta vystačí nejméně na čtyři pro-
jekty, které nesmí přesáhnout objem 
150 000 Kč.

Dle pravidel  musí být projekt rea-
lizován na území  Žďáru nad Sáza-
vou, a nejlépe na pozemcích měs-
ta, nebo  musí mít předem zajištěný 
prostor a písemný souhlas majitelů 
jiných pozemků.   Projekt také  musí 
získat  nejméně 15 podpisů od spo-
luobčanů. Pravidla a formulář je na 
www.zdarns. cz, v oddíle Aktivně 
pro Žďár. 

„Došlé návrhy vyhodnotí  do konce 
prázdnin příslušné odbory MěÚ a při-
praví  k nim  anotace. Samotná pre-
zentace projektů je v plánu na 7. září  
v  sále MěÚ. Po zveřejnění seznamu 
navržených projektů dojde v listopa-
du na konkrétní hlasování“ říká mís-
tostarosta Josef Klement.  S vybraný-
mi díly se již bude počítat u přípravy 
rozpočtu města na rok 2017.  -lko-
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