
 

 

Zastupitelstvo města Chropyně 
 

Datum jednání: 20.06.2018 Číslo jednání: 25 Číslo materiálu: 0059-ZM2018 
 
 

Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města 
Chropyně 
 
Zpracovatel: Ing. Jiří Pospíšil 
Předkladatel: Mgr. Stanislav Kalinec 
Důvod předložení: Za účelem podání informací 
 
Přílohy: 
Zápis z jednání VŽP 24042018 
Zápis z jednání VŽP 13062018 
 
 
Návrh usnesení: 
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  
Zprávu o činnosti Výboru pro ochranu životního prostředí za Q2 2018. 
 
 
Důvodová zpráva: 
Výbor pro životní prostředí zasedal od březnového zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 24. 04. 2018. 
a 13. 06. 2018. Programem jednání byla aktuální situace v oblasti problematiky ŽP ve městě Chropyni. Na 
červnovém zasedání členové výboru projednali materiál pro zamýšlenou změnu územního plánu v souvislosti 
s výstavbou rychlodráhy a s ní související snahy města Chropyně o přeložku krajské komunikace z ulice Tova-
čovské do nově vytyčené trasy. Zápisy z těchto zasedání jsou přílohou materiálu. 
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Zápis ze zasedání Výboru pro ochranu životního prostředí 

ZM Chropyně, ze dne 24. 4. 2018

Přítomni: Mgr. Stanislav Kalinec, Michal Pospíšil (15:00-16:00), Ing. Aleš Hrdlička, Libor Blažek, 
Dalibor Kondler, Ing. Jiří Pospíšil

Omluveni: Martin Ivan

Přizváni: Martina Adámková, referentka OVŽP MěÚ Chropyně

Místo zasedání: zasedací místnost MěÚ Chropyně

Začátek a konec jednání: 14:15 – 16:15

Program jednání:

1. Informace ohledně dosavadního fungování MESOH

2. Problematika náhradní výsadby

3. Návrh pro umístění památeční lípy

4. Parkování vozidel na městské zeleni

5. Diskuze

ad 1) Na žádost členů výboru byla na jednání přizvána paní Martina Adámková, referentka OVŽP 
MěÚ  Chropyně,  která  členům výboru  přednesla  poznatky  z dosavadních  zkušeností  po  zavedení 
motivačního  systému  pro  sběr  tříděného odpadu v Chropyni.  Závěrem konstatovala,  že  vzhledem 
k tomu,  že systém funguje prakticky teprve tři  měsíce,  není  zatím možné vyhodnotit  jeho dopady 
nějakými relevantními výstupy.

        Libor Blažek – v souvislosti s plánem odpadového hospodářství města Chropyně se zajímal, zda 
do systému budou více  zapojováni  podnikatelé.  Paní  Adámková odpověděla,  že  podnikatelé jsou  
do systému zapojováni jinou formou, než občané, pro ně motivační systém určený není,  nicméně,  
aktuálně je do systému sběru TO zapojeno 26 podnikatelských subjektů.

        - upozornil na blížící se zákaz skládkování a vyjádřil obavu, že kapacity spaloven  
mohou být naplněny a v případě, že město nebude mít včas uzavřenou smlouvu s některou spalovnou 
v okolí,  mohou  mu  nastat  problémy  s likvidací  odpadů.  Paní  Adámková  odpověděla,  že  město 
prozatím nevyvinulo tímto směrem aktivitu. Pan Blažek uvedl, že se domnívá se, že by zastupitelstvo 
mělo v této oblasti začít jednat. 

        - zajímal se, zda má paní Adámková před svým odchodem z MěÚ rozpracované 
nějaké projekty, které bude třeba dokončit.  Paní Adámková uvedla, že ano, např. regeneraci dvora 
DPS, projekt regenerace panelového sídliště, který čeká na výzvu, nebo např. projekt na regeneraci 
prostoru  mezi  hřbitovem  a  areálem  Fatra,  a.s.,  kde  by  měl  vzniknout  nový  park  financovaný 
z rozpočtu  města.  Veškeré  informace  a  podklady  k rozpracovaným  projektům  budou  jejím 
prostřednictvím předány jejímu nástupci ve funkci.

Ad  2)  Vzhledem  ke  škodám  na  zeleni  v důsledky  silných  větrů  byla  diskutována  problematika 
náhradní  výsadby.  Na ulici  J.  Fučíka došlo k výsadbě 2 ks jedlí,  1 ks dubu a 1 ks borovice jako 
náhrada  
za polámané stromy. Na křižovatce ulic Díly a Tyršova budou vysazeny buxusy a magnolie.

Ad 3) Vzhledem k přípravám města  na  oslavy 100  let  samostatnosti  Československa  byl  OVŽP 
požádán o návrhy k umístění památeční lípy, která by byla v souvislosti s tímto jubileem vysazena. 
Členové  výboru  se  shodli,  že  vhodným  místem  by  byl  pás  zeleně  v prostoru  křižovatky  ulic 
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Masarykova  a  nám.  Svobody.  Výbor  dále  doporučuje  Hanácké  náměstí,  případně  prostor  mezi 
hřbitovem a areálem Fatra, a.s.

Ad 4) Členové výboru projednali uskutečněnou dopravně-preventivní akci, zaměřenou na nedovolené 
parkování osobních vozidel na městské zeleni. Většinově bylo konstatováno, že zmíněná akce měla 
s ohledem na ochranu městské zeleně pozitivní  dopad a  ve velké míře  došlo ke změně v chování 
neukázněných řidičů.  Členové výboru navrhují,  aby v této preventivní  činnosti  bylo pokračováno  
i v budoucnu.

Pro: 5 Proti: 1 (Blažek) Zdržel se: 0 Nepřítomen: 1 (Ivan)

Ad 5) Libor Blažek – v souvislosti s plánem péče o přírodní památku Chropyňský rybník se 
dotazoval na sečení trávy okolo rybníka. Za SMM Chropyně podal informace pan Kondler,
                                 - dotázal se, kdo v minulosti schválil manipulační řád na malý rybník. Ing. 
Pospíšil odpověděl, že manipulační řády schvaluje příslušný vodoprávní úřad – MěÚ Kroměříž.  Pan 
Blažek požádal Ing. Pospíšila, aby za MěÚ Chropyně prokonzultoval s uživatelem této vodní plochy 
nevysazování větších kusů ryb. K tomu Ing. Pospíšil sdělil, že způsob využití malého rybníka byl asi 
před rokem konzultován s Ing. Pálkou – nájemcem předmětné vodní plochy a ten sdělil, že: „Od roku 
2009 se zde chová rybí plůdek - Ko. Proto, aby plůdek mohl prosperovat a měl co žrát, je nutné rybník 
napustit max. 7 dní předem, aby plankton, byl malý a rybky ho byly schopné pozřít. Datum nasazování 
plůdku je cca 10.05, to znamená, že napouštění rybníka probíhá kolem 01.05“.
                                 - nadnesl myšlenku, že dotace města zájmovým a sportovním organizacím by 
mohla být vymíněna reciprocitou činností členů těchto organizací ve prospěch města, například 
úklidem veřejných prostranství,
                                 - nadnesl myšlenku na vytvoření absolventského pracovního místa na MěÚ 
Chropyně např. na dobu určitou v délce trvání jednoho roku za účelem zpracování kvalitního projektu 
protipovodňových opatření města Chropyně,
                                 - dotázal se na záměr fy Ferdus o rozšíření jejich stávajícího areálu a s tím 
spojenou případnou změnu územního plánu. Domnívá se, že schvalování změn ÚP se přímo dotýká 
kompetencí VŽP a navrhuje, aby tyto změny byly před projednáním v zastupitelstvu nejdříve 
projednány výborem pro ŽP, jenž vydá k dané problematice zastupitelstvu stanovisko.

Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 Nepřítmen: 2 (Ivan, M. Pospíšil)

         Dalibor Kondler – vzhledem k tomu, že nevyšel grant na zelené oázy, navrhuje, aby město 
realizovalo projekt na obnovu zeleně v lokalitě Pazderna na vlastní náklady, protože se mu líbila ta 
původní idea o zapojení veřejnosti do přípravy, realizace a následné péče o novou zeleň. K tomu Ing. 
Pospíšil  uvedl,  že  výsadbu ovocného sadu na  Pazderně  lze  realizovat  za  vlastní  prostředky nebo 
s grantem z programu Zelené oázy. V loňském roce grant pro velký přetlak žádostí nevyšel. Jsou dvě 
možnosti.  Buď se o grant požádá znovu v opakující se výzvě, nebo se záměr zrealizuje za vlastní 
prostředky.  Vzhledem k tomu,  že  žadatelů  o  granty z programu Zelené  oázy razantně  každoročně 
přibývá, myšlenka realizovat záměr za vlastní prostředky není úplně zcestná.

         Ing. Aleš Hrdlička – vznesl dotaz na aktuální stav plánovaného částečného zneprůjezdnění cesty 
kolem rybníka  pro  motorová  vozidla.  Ing.  Pospíšil  k dotazu  uvedl,  že  k záměru  byla  vyhotovena 
jednoduchá dokumentace, ke které projektant zajistil částečně dokladovou část. Nyní je třeba zajistit  
chybějící stanovisko Policie ČR a požádat příslušný silniční úřad o příslušná povolení. Tyto kroky již  
zajistí  v rámci  urychlení  OVŽP.  Následně  bude  záměr  fyzicky  zrealizován.

Termín dalšího zasedání nebyl stanoven.

Mgr. Stanislav Kalinec
předseda VŽP
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Zápis ze zasedání Výboru pro ochranu životního prostředí 

ZM Chropyně, ze dne 13. 6. 2018

Přítomni: Mgr. Stanislav Kalinec, Michal Pospíšil (15:00-16:00), Ing. Aleš Hrdlička, Libor Blažek, 
Dalibor Kondler, Ing. Jiří Pospíšil, Martin Ivan

Omluveni: 

Přizváni: 

Místo zasedání: zasedací místnost MěÚ Chropyně

Začátek a konec jednání: 14:15 – 16:00

Program jednání:

1. Projednání materiálu změna územního plánu č. 3

2. Projednání materiálu změna územního plánu č. 1

3. Diskuze

ad 1) Na červnovém zasedání  Zastupitelstva města  Chropyně je zastupitelům předkládán materiál 
záměru pořízení změny územního plánu č. 3. Ing. Pospíšil představil členům VŽP připravené možné 
varianty zamýšlené přeložky krajské komunikace a upozornil na klady a zápory jednotlivých variant. 

        Libor Blažek – vznesl dotaz, zda se v souvislosti s plánovanou přeložkou uvažuje i o zřízení 
zeleného pásu kolem nové komunikace.

        Michal  Pospíšil  -  doporučil,  aby tento pás byl  brán v  potaz již ve stadiu přípravy změny 
územního plánu.

         Po projednání se členové VŽP shodli na následujícím usnesení:

Výbor pro životní prostředí doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně rozhodnout o pořízení změny 
územního plánu č. 3 s variantou změny přeložky krajské komunikace „C“ zpracované dokumentace.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Ad 2) Výbor pro životní prostředí dále projednal materiál změna územního plánu č. 1 s následujícím 
usnesením:

Výbor  pro  životní  prostředí  doporučuje  Zastupitelstvu  města  Chropyně  schválit  pořízení  změny 
územního plánu č. 1

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Ad 3) Libor Blažek – informoval členy výboru o aktivitách společnosti AGRO Ječmínek v lokalitě 
nově zřízené přírodní památky v lokalitě luk Hejtman,
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                                 - v souvislost s minulým jednání VŽP dne 24. 4. 2018 navrhl, aby byla provedena 
revize vyhlášky k systému sběru tříděného odpadu a motivačnímu systému MESOH k 1.  1.  2019  
na základě výsledků dosažených v této oblasti v roce 2018

              Michal Pospíšil – doporučil,  aby město Chropyně do budoucna hledalo zahradního 
architekta, který by se komplexně věnoval zeleni v Chropyni

                                         - dotázal se, zda Arcibiskupství provedlo již nějaké kroky k  převzetí jezu 
Haltýře, tak jak proklamovalo na schůzce subjektů, jež tento objekt využívají. Ing. Pospíšil odpověděl, 
že  prozatím  nemá  informace,  že  by  v tomto  ohledu  došlo  k nějakým  krokům.  Arcibiskupství 
v podstatě prostřednictvím svých odpovědných osob nekomunikuje, velmi často nejsou brány telefony 
a neodpovídá se na e-maily. Pro úplnost Ing. Pospíšil uvedl, že ihned po získání požadované informace 
pana M. Pospíšila vyrozumí.

              Ing. Aleš Hrdlička – informoval členy výboru o situaci, jež vznikla v lokalitě zahrádkářské 
kolonie u Zámeckého rybníka,  kde jeden z majitelů parcely umístil  v rozporu s několika právními 
normami  mobilheim a  hodlá  jej  údajně  využívat  k trvalému bydlení.  Ing.  Pospíšil  informoval,  že 
stavební úřad zahájil v této kauze šetření a na základě zjištěných skutečností provede postupy, které 
zajistí  soulad daného stavebního záměru  se  stavebním zákonem.  O postupu ve věci,  respektive o 
výsledku  řešení  problému  bude  VŽP  informován  na  dalším  svém  zasedání.

Termín dalšího zasedání nebyl stanoven.

Mgr. Stanislav Kalinec
předseda VŽP
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