Zápis č. 5/2019
z mimořádného jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí
konané dne 22. 5. 2019

Přítomni: Ing. Tomáš Hampl – předseda, Bc. Zuzana Kocumová – místopředsedkyně, Mgr. Petr
Brestovanský, Ing. Karolína Hrbková, Ing. Michael Otta, Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Jana Ibehejová, Jiří
Bartoloměj Sturz
Omluveni: Ing. Vladimír Zaplatílek, Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Ing. Arch. Jiří Janďourek
Neomluveni: Mgr. Antonín Ferdan, Štěpán Brodský
Pozvaní: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Hosté: Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu majetku města a informační
technologie
Ing. Jiří Němeček, CSc., náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou
správu
Předseda výboru Ing. Tomáš Hampl přivítal všechny přítomné na dalším v pořadí 5 zasedání výboru.
Výbor se sešel v počtu 8 členů, 3 členi byli řádně omluveni a výbor byl prohlášen za usnášení schopný.

Přítomní členové výboru souhlasili s navrhovaným programem zasedání.

Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí:
1. Sekání trvalých travnatých porostů ve městě a změna termínů sečí dle vyhlášky č.3/2019
2. Hodnocení dílčího fondu FRS
3. Měření spalin vycházejících ze spalovny Liberec (zařazeno do programu v případě přítomnosti
pana Zaplatílka, navrhovatele bodu jednání)
4. Materiály předkládané do 5.ZM odborem SR
5. Diskuze
Hlasování:
Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas

1. Sekání trvalých travnatých porostů ve městě a změna termínů sečí dle vyhlášky č.3/2019
Host jednání paní Sládková přednesla projednání změny termínů sečí v obecně závazné vyhlášce
města Liberce č.3/2009 o veřejném pořádku a také celkové změny správcovské koncepce v údržbě
travnatých veřejně přístupných ploch ve městě Liberci, a to na základě rostoucího sucha, které trvalé
travní porosty v období plné vegetace postihuje.
Co se týká OZV o veřejném pořádku, zde se v čl. č. VI ochrana veřejné zeleně praví, že:
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně. Vlastník
nebo správce je povinen plochu veřejné zeleně nejméně dvakrát za rok posekat a posekanou hmotu
z pozemku neprodleně odstranit, a to v termínech nejpozději do 31. května a podruhé nejpozději do
31. srpna.
Celé znění vyhlášky:
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/uplne-zneni-ozv-sml-c-42013-verejnem-poradku-ve-zneni-ozv-sml-c-3-2009.html
Výše uvedený odstavec je pro město svazující, protože každoročně smluvní partner Technické služby
města Liberce a.s. nestíhá posekat do 31.5. všechny pozemky a tím je vyhláška ze strany města
pravidelně porušována. Také ne ze všech ploch je obratem uklizena travní hmota a následují tak reakce
od občanů města, že sekáme moc brzy, či moc pozdě, nebo, že se někde nacházejí v rozporu
s vyhláškou kupky trávy. Další rozpor s vyhláškou nastává v extravilánu města, kde se vybrané plochy
města sečou pouze jednou až dvakrát, a to formou tzv. mulčování, kdy se plocha poseče a travní porost
se nechává rozprostřen na místě bez odvozu.
V současné době také postihuje nejenom Liberec, ale i další regiony úbytek srážek. Jedná se o
negativní trend postihující nejen oblast ČR, ale min. i celý evropský kontinent. Za těchto
přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek, kdy je z dlouhodobého hlediska nedostatek
dešťových srážek na vegetaci patrný, není termín první seče také pro smluvního partnera splnitelný,
protože přírůstek travního porostu je minimální a pojíždění sekaček by znamenalo pouhé plýtvání
pohonných hmot.
Z obecného hlediska seče po Liberci probíhají v tzv. intenzitních třídách. Do 1. intenzitní třídy spadají
veškeré parkové a parkově upravené plochy, či jiné plochy zeleně převážně v centru města, které se
sečou 6-7x za sezónu. Seče ve 2. IT probíhají převážně na sídlištích a ty se sekají 3x za sezónu. Plochy
zařazené do 3. a 4. IT jsou plochy tzv. silniční zeleně nebo plochy v extravilánu města, které se sekají 12x za sezónu. Seče travních porostů jsou asi nejdražší pracovní operací, kterou pro město TSML a.s.
provádějí (cca 11 mil).
Paní Sládková by proto z OZV o veřejném pořádku ustanovení o striktně daném termínu sečí
vypustila, či nahradila jej jiným, ne tak svazujícím, a to např. takovéhoto znění:
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně. Vlastník
nebo správce je povinen plochu veřejné zeleně udržovat sečí tak, aby předešel šíření plevelů a
invazních rostlin do okolí.
V neposlední řadě, co se týká dlouhodobého nedostatku dešťových srážek, je třeba připravit se
dopředu na suchá a horká léta a minimální srážky na jaře, či na podzim. Těmto nepříznivým
klimatickým podmínkám se bude muset přizpůsobit jak město Liberec, tak i jeho smluvní partner,
který údržbu ploch veřejné zeleně pro město provádí. V současné době dochází na intenzivně
sekaných, tzv. jedničkových plochách v intravilánu města, nově k mulčování, což jak bylo řečeno výše
u ploch v extravilánu, je seč prováděná beze sběru biologicky rozložitelné hmoty právě, aby se
zabránilo přílišnému vysoušení půdního profilu. S ohledem na dlouhodobý nedostatek srážek byl také

smluvní partner ze strany města upozorněn na nutnost nesekat trávu příliš nízko u země. Proto TSML
nyní u sekaček přenastavili výšku sečení ze tří na pět centimetrů. Samozřejmě se jedná o velké
bubnové sekačky, u nichž je výška seče travního porostu nastavitelná. Tedy nejedná se o sekačky
strunové, kde se výška seče nedá ovlivnit a záleží na každém pracovníkovi. I zde byl smluvní partner
upozorněn, aby jeho zaměstnanci nesekali travní porost až na zeminu, protože se tak ničí kořínky a
navíc nízko posekaná tráva při dlouhotrvajícím období beze srážek dříve zasychá.
Rádi bychom do budoucna také nahradili intenzivně sekané trávníky v některých vybraných částech
města nízkonákladovými květnatými loukami, které se nejenom lépe přizpůsobí nepříznivému
klimatu, ale také nebudou zatěžovat tolik rozpočet města, protože se budou sekat pouze 2x do roka.
Některá města již k takovým opatřením přistupují, viz odkazy na články z Ostravy a Jihlavy níže.
Některá, jako je např. Hradec Králové či Trutnov, o tom uvažují. V současné době již druhým rokem
zkoušíme také výsev letničkových záhonů z přímého výsevu, které lahodí nejenom oku, ale jsou
velkým lákadlem pro hmyz. Bohužel tento druh výsevů se např. od květnatých luk musí každoročně
opakovat a oproti květnatým loukám tak o něco více zatěžuje rozpočet města. Nicméně efekt je
nenahraditelný, o čemž se obyvatelé budou moci přesvědčit opět jako v loňském roce na ploše podél
Jablonecké ulice a také na několika záhonech v zahradě zámeckého parku.
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/louka-vcely-hmyz.A180813_420540_ostrava-zpravy_jaga
http://regiony.impuls.cz/sucho-zelen-louky-hmyz-klima-din-/moravskoslezskykraj.aspx?c=A190425_143413_imp-moravskoslezsky_kov
https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/jihlava-kvete-ve-meste-pribyva-zahonu-20160725.html
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/klasicke-travniky-ve-mestechchradnou.nahradit-je-mohou-louky
V rámci sdělování informací paní Sládkové probíhala v průběhu volná diskuze. Paní Hrbková navrhla
možnost vytipování vhodných prostranství pro osev tzv. květnaté louky. Louka není tak náročná na
údržbu, ale k docílení jejího efektu je potřeba cca 2 roky.
Výbor pro rozvoj a životní prostředí doporučuje schválit ZM úpravu termínu sečí respektive vypustit,
či nahradit termín sečí, ne tak svazujícím, a to např. takovéhoto znění:
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně. Vlastník
nebo správce je povinen plochu veřejné zeleně udržovat sečí tak, aby předešel šíření plevelů a
invazních rostlin do okolí.
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

2. Hodnocení dílčího fondu FRS
Správce fondu paní Baboráková sdělila výboru počet podaných žádostí a jejich bodové hodnocení a
následné výsledky.
Žadatelů bylo celkem 10. Jedna žádost žadatele: Cyklostezka Karoliny Světlé v Podještědí, z.s., byla
správkyní vyřazena pro nesprávné podání žádosti, viz. Podmínky podání žádosti ve vyhlášeném
programu. Žadatel žádost podal poslední den možného podání, navíc žádost neobsahovala Čestné
prohlášení de minimis, které je povinou přílohou. Nápravu chybně podané žádosti nebylo již možné
pro časovou tíseň zajistit.
9 žádostí pak bylo postoupeno k hodnocení členům výboru. Celkem projekty hodnotilo 8 ze 13 členů
výboru. Dva projekty byly hodnoceny pouze 7 hodnotiteli, z důvodu střetu zájmů a to u členů Ing.
Karolína Hrbková – Čmelák a pan Mgr. Ondřej Petrovský – Junák.
Výbor doporučuje schválit hodnocené projekty, které splnily formální náležitosti, jmenovitě:
2.1 Projekty v programu pro partnerskou spolupráci
1. Dramacentrum bezejména, z.s., projekt – Kudy vedou hranice
2. ZŠ Husova s rozšířenou výukou jazyků, projekt – Dialog Liberec - Augsburg
3. ZŠ Dobiášova, projekt – Mezinárodní spolupráce škol Dobiášova - ´tHooghe Landt
4. Junák – český skaut, sředisko Mustang Liberec, z.s., projekt – Liberečtí skauti odemykají svět
2.2 Projekty v programu zahraniční pomoc
1 . Zoologická zahrada Liberec. p.o., projekt – Pomoc místním komunitám v oblasti ochrany korálových
útesů, mořského ekosystému i ekologického vzdělávání v souostroví Banyak
2. Čmelák-Společnost přátel přírody, projekt – Stromy pro Kamerun
2.3 Projekty v programu podpory místních komunit
1. o.s. D.R.A.K. z.s., , projekt – Oprava a úprava povrchu terasy D.R.A.K.
2. cool-NISA-tour z.s., projekt – Podpora výtvarně-coworkingového centra KultiVar v jeho další činnosti
3. Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., projekt – Revitalizace sběrného dvorku DDM Větrník
Výbor navrhl přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí v plné požadované výši. V
souladu s bodem 5.11 Statutu Dotačního fondu dále výbor navrhl přesun alokovaných prostředků z
programu 2.1. do programu 2.2, kde částka nestačila pokrýt požadované a schválené částky projektů.
Přesun navrhnut následujícím způsobem:
-z nevyčerpané částky 78.907 Kč převést z programu 2.1 Partnerská spolupráce
do programu 2.2 Zahraniční pomoc požadovanou částku 30.600 Kč.
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

3. Měření spalin vycházejících ze spalovny Liberec
Z důvodu nepřítomnosti člena výboru pana Ing. Vladimíra Zaplatílka, bude bod jednání přesunut do
dalšího zasedání.

4. Materiály předkládané do 5.ZM odborem SR
Prvním materiálem předkládaným odborem strategického rozvoje a dotací je materiál:
-Personální obsazení koordinátora a zodpovědného politika pro MA21
Výbor doporučuje ZM schválit tento materiál
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Druhý předkládaný materiál je informativního charakteru:
-Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádaného Mistroství světa v klasickém lyžování 2009
(informace)
Výbor bere na vědomí předkládaný materiál do 5.ZM
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Na příští zasedání výboru pro rozvoj a životní prostředí by členové rádi pozvali pana Langra, aby
výboru sdělil postup pracovní skupiny, která má na starosti vytváření nového Statutu a Pravidel
dílčích fondů SML.

Návrh bodového programu na další zasedání:
- Plánovací smlouva – Vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci na p. p. č. 3110 –
Zborovská ulice.
- Aktuální informace o tvorbě nového Statutu a Pravidel dílčích fondů SML
- Měření spalin vycházejících ze spalovny Liberec
- Skupina „Sucho“ ?
- Materiály předkládané do 6.ZM odborem SR
- Diskuze

Příští jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí:
19.6.2019, 15.00 hod, zasedací místnost č.202, historická budova radnice

Zapsala: Jana Baboráková

Ing. Tomáš Hampl

