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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 

Komise pro životní prostředí a zvelebení města 
z jednání č. 02/2019 ze dne 16.5.2019 

 
č.j.: MUUO/16585/2019/ŽP/kop 

č. spisu: 1375/2019 

počet listů: … 

počet příloh/listů příloh: 1/1  

 

Přítomni: 
Ing. Jan Kopáč, Bc. Radek Mačát MBA, Hana Drobná, Robert Čepa, 
Květuše Richterová 

Omluveni: Doc. Ing. Václav Klička CSc., Ph. D., Bc. Iva Vávrová, Petra Kadaňková 

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Kopecký 

Hosté:  Jiří Preclík – místostarosta města 

Místo a čas jednání: 
Městský úřad, Sychrova 16, zasedací místnost Stavebního úřadu, 
14:30 hod. 

Program jednání: 

1) Připomínky k zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání 
2) Organizační záležitosti – oblasti působení komise 
3) Různé 

- prodej pozemku LIDL 

- výsadba stromů – ulice Kladská 

- tabulka úkolů 

4) Prohlídka středu města  

 

Předseda komise přivítal členy a hosta Komise pro životní prostředí a zvelebení města. 

1. Připomínky k zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání 

- Zápis z prvního zasedání komise ze dne 22.2.2019 byl vzat na vědomí bez připomínek.  

- Zapisovatel komise informoval přítomné o tom, že RM na svém 13. zasedání dne 18.3.2019 schválila 

pod číslem usnesení 282/13/RM/2019 Statut komise ve znění připomínek. RM doplnila větu 
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v článku C. odstavec 1 takto: „Komise se ke svému jednání schází podle potřeby, nejméně dvakrát 

ročně“ . Členové komise vzali informaci na vědomí. 

 
2. Organizační záležitosti – oblasti působení komise 

- Při diskusi nad oblastmi, ve kterých by mohla komise působit, byly diskutovány dílčí návrhy Bc. 

Mačáta, aby např. spol. TEPVOS prodávala za výhodné ceny blížící se velkoobchodním občanům 

perlátory a úsporné zdroje světla.  

- Před jednáním komise byly členům zaslány dva materiály. První od pana předsedy Ing. Kopáče 

s názvem „Podklady pro zpracování CO2 stopy městských objektů“ ve formě tabulky úkolů, která je 

přiložena v příloze zápisu. Druhý podklad byl doručen od členky komise paní Richterové s názvem 

„náměty k zeleni“,.  

Podklad od Ing. Kopáče byl dlouze diskutován. K některým bodům (odpadové hospodářství a počet 

studní na území ÚO) mu byly na místě předány informace od odboru ŽP. Nicméně z diskuse 

k tomuto materiálu vyplynula výzva členů komise, aby Ing. Kopáč do příštího zasedání detailněji 

objasnil podstatu jednotlivých bodů a blíže vyjasnil účel požadovaných rozsáhlých informací 

směřujících na MÚ Ústí nad Orlicí. Členové komise vyslovili ochotu podrobit doplněný materiál na 

následujícím zasedání diskusi, nebo na základě toho navrhnout RM ke schválení úkoly, které by měly  

směřovat na dotčené odbory MÚ. 

Podklad od paní Richterové sestával ze čtyř bodů. U dvou bodů týkajících se možné výsadby 

v lokalitě Andělov na pozemcích u trati a v rozvojové lokalitě Štěpnice (Kladská ulice), bylo sděleno, 

že pozemky jsou soukromé. Tudíž není v možnostech města nijak ovlivnit, jedině pokud např. bude 

ochota developera pozemky v okolí budoucí zástavby (Štěpnice) městu předat, kvalitu a charakter 

zeleně. Dále byli členové komise v této souvislosti ubezpečeni, že se město standardně v tomto 

směru snaží s developery jednat a kvalitu zeleně zajistit. Co se týče dalšího bodu a to návrhu 

vytypovat a založit pod některými stromy stínomilnou louku, byli členové komise informováni, že 

vedení města jedná se spol. Tepvos o možnostech jak seč trávníků přizpůsobit současnému trendu 

klimatu. Posledním námětem byla problematika zeleně u Supermarketu Lidl, která byla diskutována 

v samostatném bodě programu. 

 

Návrhy a doporučení: 

Úkol, aby Ing. Kopáč do příštího zasedání detailněji objasnil podstatu jednotlivých bodů svého 

podkladu (tabulky) a blíže vyjasnil účel požadovaných rozsáhlých informací směřujících na MÚ Ústí 

nad Orlicí. 

3. Různé 

- výsadba stromů – ulice Kladská: bylo diskutováno v bodu 2. 

- tabulka úkolů: bylo diskutováno v bodu 2, aktuální tabulka úkolů je přílohou zápisu. 

- Prodej pozemku LIDL: Členové komise byli seznámeni se stavem jednání záměru města směny 

některých pozemků s doplatkem u supermarketu Lidl Česká republika v.o.s., za účelem rozšíření 

parkovacích ploch pro zákazníky. Součástí záměru je i založení výsadeb stromů, keřů a trvalek 

společností Lidl Česká republika v.o.s., k ozelenění prostoru. Členům komise byl předložen aktuální 

osazovací plán ve znění připomínek odboru ŽP MÚ. Předpokládá se, že právní dokumenty vzešlé 

z jednání mezi vedením města a zástupci spol. Lidl Česká republika v.o.s., budou předloženy na 

nejbližším ZM k jeho rozhodnutí. 

 
Návrhy a doporučení: 
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Přítomní členové komise navrhli a přijali toto doporučující usnesení pro RM: „Komise pro životní 

prostředí a zvelebení města nedoporučuje RM směnit pozemky v lokalitě Lidl v majetku města se spol. 

Lidl.“ 

Hlasování:  

Pro: 4  

Proti: 0  

Zdržel se: 1  

Chyběl: 0  

 

4. Prohlídka středu města 

Z časových důvodů se neuskutečnila 

Termín příštího jednání: 

Na zasedání nebyl určen, bude sdělen v pozvánce na následující zasedání. 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Poklady pro zpracování CO2 stopy městských objektů (tabulka) 

 

 

Zapsal: 
Mgr. Tomáš 

Kopecký 
zapisovatel  

 

Ověřil: Ing. Jan Kopáč předseda komise  
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Úkol/Oblast Detail Termín splnění 

Poklady pro zpracování CO2 stopy městských objektů 

Spotřeby energií na městských 

objektech * 
Spotřeby EE a plynu 2015-18.  Červen 2019 

Doprava * Množství vozidel a spotřeby paliva v litrech, 2015-18 Červenec 2019 

* poklady za MěÚ a městskou společnost Tepvos 

 

Odpadkové hospodářství, nová koncepce výběru poplatku za komunální odpad  

Odpadový systém Vyhodnocení, kompenzace 2017-18 Červen 2019 

Počet studní na území ÚnO  Červen 2019 

Počet zateplených objektů v ÚnO  Červen 2019 

Počet vozidel na PO/FO, ÚnO Počet, typy (os, nákl. ,..)  Červenec 2019 

 

Ostatní podklady 

LED, VO Aktuální stav, spotřeby-příkony, koncepce náhrady, stáří žárovek/trubic/LED  Červenec 2019 

MHD v ÚnO Vytíženost (i časová) Červenec 2019 
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Nejčastější cesty, věkové rozložení  

Odpadkové koše na území ÚnO  
Mapa aktuálního zakreslení odpadkového koše a 2017 (změna umístění, rušení 

apod) 
Červenec 2019 

Dotace 

Seznam připravených projektů na OŽP  

 

Projekt na zadržování dešťové vody – sudy 

Projekty na opravu hráze a obnovu nádrže v DH a pod  

Červenec 2019 
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