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Dnes v novinách

Radnice již má jasno ve výsledcích soutěže měs-
ta o zakázky v rámci údržby veřejné zeleně ve Žďá-
ru nad Sázavou. Město ji nově rozdělilo na sečení 
trávy a údržbu veřejné zeleně.

Vítězi pořadí nabídek uchazečů po elektronic-
ké aukci jsou: Firma GFP service s.r.o., Rybná 
716/24, Praha 1, která bude nově provádět sečení 
travnatých ploch.

Firma Purum s.r.o., Národní 961/25, Praha 1 
zase bude provádět ostatní údržbu veřejné zeleně. 

Výsledky veřejných zakázek rada města potvrdila 
na svém zasedání 20. července.

„U obou zakázek byla hlavním hodnotícím krité-
riem cena. Soutěžila se cena za m2 posečené plochy, 
včetně odvozu a uložení trávy, a v případě údržby se 
soutěžily například ceny za m2  při pletí záhonů, stří-
hání živých plotů, či skupin keřů, nebo za hodinu prá-
ce speciálních strojů, jako jsou štěpkovač a pařezová 
fr éza,“ informuje mluvčí radnice Nikola Adlerová.

Jak dodává, současně běží 15denní lhůta na 
odvolání proti rozhodnutí o pořadí. Po ukončení 
budou následně podepsány smlouvy na zajištění 
předmětů veřejných zakázek.  -lko-

V ULICI Smetanova fi nišuje celková oprava sítí a 
povrchů. Zprůjezdněna má být v polovině srpna.

 Foto: Lenka Kopčáková 

Zakázky na zeleň 
vyhráli Pražáci

Ve Smetanově ulici fi nišu-
je celková rekonstrukce sítí a 
povrchů.  Ulice s novou vozov-
kou, chodníky a  veřejným 
osvětlením  má být zprůjezd-
něna od poloviny srpna.

 Lenka Kopčáková

Investorem podzemních sítí byl 
Svaz vodovodů a kanalizací, jeho 
stavba stála 8,06 mil. Kč, z toho 2,34 
mil. Kč přispělo město.

Povrchy ulice platilo město částkou 
15,5 mil. Kč. V rámci  dokončení 
stavby je provedena náhradní výsad-
ba devíti stromů v blízkém okolí. 

Historie ulice Smetanova se zača-
la psát ve 20. letech minulého sto-
letí a v posledních letech již měla 
problémy, zvláště coby jedna z páteř-
ních tras města. Přípravu celkové 
rekonstrukce jejích podzemních sítí 
urychlilo  zaplavení sklepů v ulici při 
bleskové průtrži v květnu 2014. 

Velký podíl na situaci ve Smetano-
vě ulici tehdy měly splachy z neda-
leké průmyslové zóny Jamská. Tam-
ní výrobní areály mají rovné střechy, 
a pevné rozměrné plochy, dešťová 
voda se nemůže vsakovat do půdy a 
jen stéká.  

Rybník Horňák se tehdy naplnil 

na hranu přelivu, při průtrži došlo k 
vyplavení sklepů ve Smetanově ulici  
i tělocvičny nedaleké ZŠ Palachova. 

Bezpečnostní rada povodňové 
komise města následně  zvažovala 
dvě opatření pro lokalitu: neudržo-
vat rybník Horní na vysoké hladině  
coby krajinotvorný prvek, ale udělat 
z něho retenční nádrž - nebo z blíz-
kých zahrádek utvořit poldr, kam by 
se dala  v tísni voda z rybníku upus-
tit.  Radnice se v roce 2014 pusti-
la do přípravy rychlé opravy ulice 
Smetanova. Akce začala v říjnu 2015 
a rekonstrukce ulice  vrcholí v těchto 
dnech pokládkou povrchů.

Retence vody
bude povinnost 

V průběhu stavby se Žďárské novi-
ny zajímaly, jak je  při případných  
průtržích řešena prevence splachů z 
průmyslové zóny nad lokalitou ryb-
níku Horní a ulicí Smetanova.

Dle vysvětlení starosty Zdeňka 
Navrátila z jara letošního roku,  je 
cílem města a především odboru 
životního prostředí  vyřešit retenci 
vody v území průmyslové zóny. 

Ta by již neměla stékat do Horní-
ho rybníka, ale zůstat v nějaké mezi-
deponii.  (Pokračování na str. 2)
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