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Zřízení Výboru Zastupitelstva města Chropyně na ochranu životního prostředí

Zpracovatel: Michal Pospíšil
Předkladatel: Michal Pospíšil
Důvod předložení: Z vlastního podnětu - návrh člena zastupitelstva Michala Pospíšila

Podbod č. 1: Zřízení Výboru Zastupitelstva města Chropyně na ochranu životního prostředí

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Chropyně  zřizuje
Výbor Zastupitelstva města Chropyně na ochranu životního prostředí.

Zastupitelstvo města Chropyně  stanoví
počet členů Výboru Zastupitelstva města Chropyně na ochranu životního prostředí na 5.

Důvodová zpráva: 
Zkušenosti  z několika  málo  předešlých  let  ukázali,  že  ochrana  životního  prostředí  (ŽP),  ať  už  se  na  „zelenou“
problematiků  nahlíží  různě,  neodmyslitelně  patří  k základním  a  neoddělitelným  prvkům  města,  bez  níž  nelze  o
městě  mluvit  jako  o  fungujícím  celku.  Ochranu  životního  prostředí  nelze  smrsknout  pouze  na  ochranu  dřevin,
veřejné zeleně nebo čistoty ovzduší. Životní prostředí, ve kterém žijeme, totiž tvoří  spoustu synergicky působících
prvků  a  faktorů,  ať  už  z oblasti  živé  či  neživé  přírody,  antropogenních  útvarů,  staveb,  dopravy,  dopadu  lidské
činnosti – průmyslové či soukromé i samotní lidé. Obecně lze říci, že jakákoli činnost má na životní  prostředí, pokud
jej budeme chápat jako prostor pro existenci  a  žití  nás  lidí  i  ostatních  organismů,  vliv.  A  je  vždy  otázkou,  jakou
mírou a zda vliv pozitivní či negativní.

Proto je důležité, zejména větší plánované zásahy, objektivně hodnotit a snažit se v případě potenciálně negativních
dopadů  hledat taková řešení, která by  tento  negativní  dopad  na  ŽP  vyloučila,  nebo  alespoň  zmírnila.  V prostředí
města se jedná ročně o  množství  záměrů, ať  už v podobě drobných i  větších stavebních úprav, výsadby či  kácení
stromů, zásahy do veřejné zeleně, úpravy veřejných prostranství, výstavbu obytných, skladovacích, logistických či
výrobních objektů, parkovacích míst, parků, sportovních areálů a podobně. Ne každý záměr  dosahuje rozměrů, aby
byl ze zákona hodnocen odbornými posudky, jako je například EIA (hodnocení vlivu na životní prostředí).

K tomu,  aby  mohl  být  daný  záměr  hodnocen,  je  mnohdy  zapotřebí  nastudovat  nemalé  množství  dokumentace,
materiálů, dát je do souvislosti  s ostatními místními vazbami a zhodnotit  varianty, jaký může mít  záměr  na ŽP ve
městě vliv.  Je  pochopitelné,  že  samotné  studium  materiálů  a  sběr  dalších  podkladů  zabere  mnoho  hodin  práce.
Nezbytnou podmínkou hodnocení, alespoň na bazální úrovni, je samozřejmě obecná i odborná znalost problematiky
a  schopnost  analytického  myšlení.  Absencí  možnosti  posouzení  záměru,  alespoň  z pozice  města  či  odborné
veřejnosti následně může vést k nevratným negativním dopadům na kvalitu ŽP, která se následně odráží na zdraví a
kvalitě života občanů města. Příkladem můžeme uvést záměr  těžby štěrkopísku na lokalitě Hejtman, problematiku
spalovny, nevhodné výsadby stromů ať už v minulosti či současnosti, které mají nyní  za následek (vlivem umístění
a zdravotního stavu stromů) ohrožování  majetku  a  lidského  zdraví,  nedokonalou  koncepci  dopravy  a  parkování,
která vede k nutnosti většího záboru ploch veřejné zeleně pro parkování na zeleni či  výstavbu nových parkovacích
míst, nevhodně umístěnou infrastrukturu, sítě či nevhodně navržené chodníky a cesty,  které ztěžují či  znemožňují,
zejména v době, kdy bychom  měli  snižovat  následky  sucha  v rámci  klimatických  změn,  využití  srážkové  vody  z



těchto zpevněných ploch k jejich zasakování a omezování povrchového odtoku. 

Stejně důležité je ale také mimo rámec předkládaných záměrů  hledat  průběžně  nové  možnosti  a  řešení,  která  by
vedla ke zlepšení podmínek života ve městě, ať  už  se  bavíme  o  snižování  teploty  v intravilánu  města,  tepelných
mostů, obnovu zeleně, využití srážkové vody, omezení prašnosti a hluku nebo řešení konfliktních situací, ke kterým
dochází při kolizi soukromých či podnikatelských zájmů se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Obecně lze při hodnocení stávající situace v našem městě říci,  že je zde patrný posun k lepšímu, nicméně stále zde
chybí  například ucelená koncepce péče o veřejnou zeleň, chybějící  odborná  osoba,  která  by  koordinovala  činnosti
týkající  se  životního  prostředí  ve  městě  zejména  z pozice  ochrany  a  výsadby  dřevin  (dendrolog,  ekolog,..),  a
v neposlední řadě je to čas, který si na studium a řešení výše uvedených problematik dokážeme najít.

V rámci  sebereflexe nelze pominout důležitý fakt, že zastupitelstvo, ať  už jako  celek  nebo  jako  jednotlivý  členové
zastupitelstva a současně i  radní, nemohou mít  vždy dostatek prostoru, času a  erudace  k tomu,  aby  ochranu  ŽP
v rámci  svých zasedání řešili. Je to dáno zejména i  nedostatkem času při  projednávání  jednotlivých  bodů  v rámci
zasedání zastupitelstva a omezený prostor na diskuzi. O chybějícím prostoru pro  náročné  studium  podkladů  pro
výsledné získání objektivních závěrech nemluvě.

Proto navrhuji  po vzoru jiných měst  a obcí,  zřízení pracovní  skupiny  –  výboru  na  ochranu  životního  prostředí  -
který by se stal podpůrným a poradním orgánem zastupitelstva ve věcech ochrany a tvorby ŽP. K tomu, aby tento
výbor efektivně fungoval, je nezbytné, aby byl složen z jedinců, kteří jsou ochotni na problematice pracovat, rozumí
ji  a mají dostatek odborných či  mezioborových znalostí této i  související  problematiky. Jak  se  ukázalo  v minulém
volebním období, kdy byl tento výbor z objektivních důvodů zřízen, osazení výboru méně odborně zkušenými lidmi
mělo ne zrovna přínosný vliv na fungování výboru, a proto bylo při výběru lidí pro obsazení navrhovaného výboru
v tomto volebním období více dbáno a schopnosti, zájem o problematiku a odborné znalosti. 

Současně bylo po konzultaci s navrhovanými členy výboru dosaženo názoru, že je v případě nedostatku vhodných
kandidátů na výkon funkce člena výboru splňující výše uvedené požadavky dostačující počet členů  výboru 5, neboť
v rámci  požadavku  odbornosti  nelze  upřednostňovat  kvantitu  na  úkor  kvality.  Navíc  lichý  pětičlenný  tým  stále
splňuje požadavky na objektivní možnost posuzování projednávaných záležitostí  a  níže  navržení  členové  výboru
díky svým oborům zájmu (ochrana ŽP, stráž přírody, učitelka, znalec místních poměrů a praktický ochránce přírody
a myslivec) budou moci různými pohledy na věc lépe danou problematiku nezaujatě hodnotit.

Podbod č. 2: Volba  předsedy  a  členů  Výboru  Zastupitelstva  města  Chropyně  na  ochranu
životního prostředí

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Chropyně  volí
1. Michala  Pospíšila,  narozen  ,  bytem  ,  do  funkce  předsedy  Výboru

Zastupitelstva města Chropyně na ochranu životního prostředí a
2. Libora Blažka, narozen , bytem  Mgr. Jiřinu Dolníčkovou, narozena , bytem

 Chropyně,  Františka  Dragona,  narozen  ,  bytem  ,  a  Ing.  Jiřího
Pospíšila,  narozen  ,  bytem  C  hropyně,  do  funkce  členů  Výboru  Zastupitelstva  města
Chropyně na ochranu životního prostředí.

Důvodová zpráva: 
Pro obsazení výboru na ochranu životního prostředí proto navrhuji níže uvedené:

Michal Pospíšil,  (předseda výboru)

Ing. Jiří Pospíšil, 

Mgr. Jiřina Dolníčková, 



Libor Blažek, 

František Dragon, 

Podbod č. 3: Plán  práce  Výboru  Zastupitelstva  města  Chropyně  na  ochranu  životního
prostředí

Přílohy:
Plán práce výboru

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Chropyně  schvaluje
Plán práce Výboru Zastupitelstva města Chropyně na ochranu životního prostředí na rok 2019.

Důvodová zpráva: 
Výbor  zastupitelstva města plní úkoly, kterými jej pověří  zastupitelstvo města. Předkládám návrh plánu práce  na
rok 2019.



Zastupitelstvo města Chropyně 
Výbor na ochranu 

životního prostředí 
 

 
 
 
Předseda:  Michal Pospíšil   Členové:  Ing. Jiří Pospíšil 

Mgr. Jiřina Dolníčková 
Libor Blažek 
František Dragon 

 
 

Náplň činnosti výboru 
Výbor na ochranu životního prostředí působí jako poradní orgán zastupitelstva města Chropyně 
v záležitostech, týkajících se životního prostředí. Plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, na 
základě schváleného plánu.  

 



Plán práce výboru na rok 2018-2019 
 

Výbor na ochranu životního prostředí bude aktivně přistupovat ke svěřeným úkolům a aktivitám 
v rámci náplně činnosti výboru, zejména pak: 

 

1. Plnit úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. 

2. Vyjadřovat se k materiálům projednávaným zastupitelstvem města, týkajících se životního 
prostředí nebo mající potenciální dopad na životní prostředí, spolupracovat na přípravě 
materiálů týkajících se ochrany životního prostředí k projednání na zastupitelstvu města a 
navrhovat vyjádření k projednávaným materiálům na zastupitelstvu města. 

3. Podílet se na územně plánovací činnosti města Chropyně, v kontextu s posláním výboru  
a v rámci náplně jeho činnosti. 

4. Monitorovat stav městské zeleně a veřejných prostranství a navrhovat Správě majetku města 
Chropyně, p.o. doporučení pro zlepšení jejich aktuálních stavů. 

5. Hledat možnosti a navrhovat projekty a činnosti pro zlepšení stavu životního prostředí  
a možnosti jejich financování 

6. Vyhledávat potenciálně rizikové lokality, záměry a střety zájmů, kterými by mohly být 
negativně ovlivněny zájmy ochrany přírody, krajiny, životního prostředí nebo jiné veřejné 
zájmy a navrhovat jejich řešení 

7. Podílet se na plánování, tvorbě a managementu Územního systému ekologické stability 
(ÚSES). 

 

 

 

V Chropyni dne 4. 12. 2018 

 

 

 




