
 

 

Město Moravská Třebová  

1 

Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, která se konala dne  24. dubna 2017 od 15:00 hod 

v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 20 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Ing. Kolkop 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 568/Z/240417 - 597/Z/240417 
 
Návrhová komise: J. Odehnal, Ing. Z. Ošťádal, Ing. D. Blahová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jílek, M. Horáková 
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Navržené změny v programu: Tisk č. 7 zařadit za tisk č. 2. Tisk č. 6 zařadit za tisk č. 7. Pro 
změny v pořadí – 19  

  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 568/Z/240417 
Pro volí - 19 
Přijato usnesení č. 595/Z/240417 
Pro volí - 20 
Přijato usnesení č. 596/Z/240417 
 
Tisk č. 7 - Zázemí Volnočasového areálu na Knížecí louce 
Ing. arch. Petr Kulda – prezentace objektu Zázemí na Knížecí louce. 
 
Martínek – vážené kolegyně a kolegové, já jsem byl k tomuhle záměru poměrně zdrženlivý, 
nicméně dneska jsem navštívil obec Rybník, abych to viděl na vlastní oči. A musím než 
podpořit to, co tady pan architekt řekl. Na první pohled, když se na to podíváte, tak byste 
nevěřili, že je to postaveno kontejnerově. Navíc je tam teda udělaný sál pro 160 lidí, který je 
teda atypický, protože má zvýšený strop. Ten sál je v provozu 4 roky, nevyskytly se jediný 
problémy. Tam jsou teda dvě budovy, jedna je ten sál vlastní a potom do L je vlastně 
udělané to zázemí, které se víceméně rovná tomu, co by asi zhruba mělo být na té Knížecí 
louce, protože je tam taková menší restaurace nebo sezení k restauraci, výdejní pult a 
zázemí pro kuchyni. Takže z venku říkám to vypadá velmi solidně a zevnitř to vypadá ještě 
líp teda. Oni to dodají se vším všudy, to znamená už i ty moduly jsou vybaveny, například 
sociální zázemí, to už se tam montuje jako celý. Rozteč u toho hlavního sálu je devět metrů, 
což teda dělá velmi velkou prostoru volnou. Já dokonce se domnívám, že by možná stálo za 
to, kdyby se tam někdo jel podívat, protože my tady máme problém s velkým sálem a je 
otázka, jestli by, protože my bychom potřebovali zhruba tak dvakrát tak velké asi kolem 300 
lidí, že by se tam vlezlo. Je to přesně to, co jsem viděl taky v Bavorsku, je to velmi podobný a 
myslím, že svému účelu to slouží velmi dobře. Jedinej problém, kterej se tam jeví asi, 
samozřejmě pro tu malou prostoru by to nebyl problém, ale eventuálně pro velkou prostoru, 
že je to postavený na těch pilotech jak se to má stavět tady, což ovšem znamená, že ta 
podlaha se mírně prohýbá, když po ní jdete. Ale pokud by to bylo na základové desce, tak 
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samozřejmě tenhle problém je vyřešen. Je to kousek odsud, pan starosta vás tam rád 
provede. Dokonce i velmi ekonomicky vycházejí náklady. Oni to vytápí elektrickou energií 
teda, ale velmi si to považují. I ten velký sál mi říkal, že je zhruba za dvě hodiny vytopen, 
když je to potřeba. Takže musím říct, tak jak jsem byl na radě velmi skeptický, tak jsem se 
nechal přesvědčit a myslím si, že je to velmi vhodné řešení. Zvenku vlastně nepoznáte 
vůbec, že je to sestavený z nějakých modulů. Výstavba tady toho celýho trvala v Rybníku 
měsíc.  
 
Mička – já jsem byl předkladatelem na minulém zasedání zastupitelstva té iniciativy, 
abychom se akcí toho volnočasového areálu zabývali na jednání zastupitelstva. Jsem rád za 
to, že se do toho poprvé zapojil městský architekt. Musím konstatovat, že informace, které 
jsme zde v tom materiále obdrželi, jsou stručné, výstižné, zejména na profesionální úrovni, 
takže z mé strany to splnilo účel, to že se tím zastupitelstvo zabývalo v těch dalších krocích. 
Nicméně si dovolím ještě mít pár dotazů. Co vidím stále jako problematické je otázka řešení 
sociálního zařízení v daném objektu. A to zejména ve vztahu ke klasickému provozu 
volnočasového areálu Knížecí louka. Tak jak je to navrženo, aspoň v těch materiálech, které 
máme k dispozici, mohou účastníci toho areálu využívat sociální zařízení jen v případě, že to 
bude otevřeno. Protože je přístup přes tu restaurační část. Takže pakliže chceme, aby to 
mohli návštěvníci využívat po celou dobu, tak je otázkou jak to vyřešit, aby to bylo přístupné 
zvenku pro veřejnost. Další připomínku nebo dotaz mám k otázce přístřešku pro boxy pro 
přezutí, odložení věcí apod. Domníval jsem se, že to bude součástí hlavní budovy, nicméně 
jsem pochopil, že je to nějaká malá část v té úrovni cyklostezky nebo té inlinové dráhy. A 
prostorově nevím, jak je to dimenzováno. Kolik tam bude skříněk, jak to je, jestli se budou 
moci převlíkat pod nějakou stříškou nebo něco jiného. A poslední připomínku mám k tomu 
hlavnímu, a to je otázka provozovatele. Domnívám se, že jsme měli již spoustu času na to, 
aby se vedení města zabývalo otázkou budoucího provozovatele, nebo aspoň nastínit, jak je 
míněn způsob provozování. Ten prvotní návrh tady byl někdy před čtyřmi, možná více lety. 
Minulý rok jsme se bavili o jiné formě. Za rok tady máme předložen další návrh a opravdu 
jsem si myslel, že součástí toho už bude nástin způsobu provozování – sezónní, doba 
otevírací atd. Děkuji za pozornost.  
 
Kulda – co se týká dispozice, vždycky jsme byli domluveni na tom, že tento objekt nebude 
suplovat veřejná WC, ale myslím si, že bude otevřen natolik dlouho, aby pokud tam bude 
někdo pobývat v tom areálu, aby si odběhnout na záchodek mohl. Co se týká přístřešku pro 
ty boxy úložné, tam se nám zase jevilo být vhodnější, aby byl ten přístřešek s těma boxama 
spíš dole než nahoře, protože tam je terénní rozdíl, jsou tam schody, a i když na nich máme 
navrženy rampičky, tak ten inlinista by asi na tom nebyl úplně ideálně, kdyby se musel šplhat 
nahoru. Dole se nám to zdálo být šikovnější. Těch boxů je v té variantě, kterou předkládáme, 
tuším 16.  
 
Starosta – co se týká provozovatele, to je skutečně na nás. Já se domnívám, že ještě na to 
máme času poměrně dost. Provozovatele buď město najde, a nebo ho nenajde a bude to 
muset provozovat sám. Jiná varianta se nenabízí. Ale určitě se na to nezapomíná a já 
osobně sám za sebe laicky se domnívám, že pokud to ještě nemáme ani postavený, tak 
vybírat provozovatele je trošku předčasný.  
 
Mačát – já ještě k tomu provozování, samozřejmě, že je to důležitá věc a že o tom 
přemýšlíme, jak to nejlépe udělat. Ten nejjednodušší scénář je, že v první fázi pověříme 
provozováním technické služby, které provozovaly doteď hospodu na zimáku. A tím si to 
během půl roku osaháme, jaký to má problémy nebo nemá. Nicméně pokud by byl velký 
zájem nebo zájemce o to, že by to chtěl provozovat, tak nevylučuji, že bychom se dohodli i 
na tom, že to někomu pronajmeme. Zatím ten zájem projevil provozovatel zámecké kavárny 
pan Zapletal, takže budeme o tom dále jednat. V každém případě, pokud bychom se 
nedohodli s nikým zvenčí, tak bychom to řešili, že ten provoz zajistíme pomocí technických 
služeb.  
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Blahová – já bohužel v tuto chvíli nemůžu podpořit tady ten projekt. Ne proto, že by se mi ta 
stavba nelíbila, po tom co nám byla dodána fotografie toho, jak to má v reálu vypadat, tak je 
to poměrně vzhledný objekt, to nemůžu namítat. Jen mi přijde, že z té původní myšlenky 
vybudovat zázemí pro inlinisty, tam najednou máme restauraci. V tuto chvíli mi to přijde 
neúměrně drahém, a proto to nepodpořím.  

Starosta – přivítal Ing. Arch. Slavíka, i jeho odborné stanovisko je součástí důvodové zprávy.  

Mačát – já přece jenom k tomu názoru jestli se jedná o restauraci nebo zázemí. Je to 
skutečně vyloženě zázemí, my jsme to několikrát posuzovali, je to takový minimální zázemí, 
který je potřeba tam pro ten areál mít z hlediska sociálního zařízení, pár míst k sezení, ale 
určitě to není prvotní cíl, aby to bylo provozovaný jako restaurace. Musí to sloužit tomu 
areálu a těm účastním toho volnočasového areálu, kteří tam budou trávit ten čas.  

Kulda – jenom bych k tomu dodal, restaurace vypadá úplně jinak. My jsme to diskutovali i na 
hygieně a to je zázemí, že už jako menší být nemůže. Protože my tam máme i přesně 
popsán provoz, tzn. to bude pivo, limo, kafe, nějaký pišingry, možná nějakej párek v rohlíku, 
nějaká fritéza. Ne, že by to bylo úplně podměrečný, ale bude to v rámci prostorových 
možností. Jinak když je restaurace, tak zázemí k té restauraci je vždycky větší, než ten 
odbytový prostor. Takhle to bylo daný a my tam máme vevnitř asi 24 míst. Venku jich taky 
není nějak extrémně, takže myslíme si, že to je přiměřené. Že to není velký, že to není malý. 
Jsou tam rezervy ve venkovním sezení, ale nemělo by to být předražené a hlavně příliš 
veliké.  

  
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 584/Z/240417 
Pro bere na vědomí - 16 
Přijato usnesení č. 590/Z/240417 
Pro ruší - 16 
Přijato usnesení č. 593/Z/240417 
 
Tisk č. 6 - Městský architekt 
Ing. arch. Tomáš Slavík - nově spolupracuji s městem, jsem rád, že vás poznávám. Už v 
pracovní skupině s panem Ing. Netolickým a s panem místostarostou Mačátem kooperujeme 
nějakou dobu, tak připravujeme krátkodobé věci, dlouhodobé věci. Jedná se v zásadě velice 
stručně, co dělá městský architekt, jaká jsou témata. Městský architekt, tak jak si představuju 
tu práci, je styčná osoba mezi úřadem a samosprávou. Je to styčná osoba mezi úřadem a 
stavebníky. Zkrátka je takové převodové kolečko. Stavebník si není jistý, úřad si není jistý, co 
má povolit. Investor přichází na město, mluví jiným jazykem, než zkrátka mluví řekněme 
ekonom nebo podobně a je dobře, když má město architekta na své straně. Prakticky ta 
činnost se skládá z toho, že ty úkoly, které jsou často složité, převádíme do jednoduchých 
témat, zadání pro projektanty, příprava výběrových řízení. Čili věci převádět do velice 
jednoduchých zadání, jednoduchých kroků. Z toho, co jste měli k dispozici, já jsem k tomu 
předchozímu bodu nechtěl tu debatu zdržovat, takové ty zásadní věci, psal jsem něco k tomu 
využití tady toho objektu. Jsem rád, že to prošlo, je to sympatická stavba, lehká stavba, 
velice jednoduchá a odlehčí a osvěží ten prostor Knížecí louky. Budu rád za spolupráci. Ta 
pracovní skupina s panem místostarostou a panem inženýrem pracuje a předpokládám, že 
takové ty zásadní věci, vždycky když bude něco zásadního, tak se spolu uvidíme 
pravděpodobně na radě nebo na zastupitelstvu. Ale jinak ty výstupy pracovní skupiny se s 
nimi máte možnost seznámit a v tom menším týmu se dělá taková ta základní práce. To 
zásadní, jako jsem byl přizván dneska, abych byl u té diskuze, která byla poměrně 
jednoznačná k tomu objektu na Knížecí louce, tak takovým způsobem se můžeme asi vidět i 
někdy v budoucnu. To je asi všechno, spíš jestli jsou konkrétní dotazy.  
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Mička – já jenom spíš obecné konstatování. V minulosti jsme tady vedli debaty na téma 
změn územního plánu, a to zejména řešení prostoru jihozápad, pohledových prvků ať už ze 
strany našeho města nebo ze strany dopravy ze směru od Svitav, takže předpokládám, že i 
tohle bude součástí vaší práce a že určitě o tomhle bychom se měli bavit nejenom na 
zastupitelstvu, ale i v rámci vyřešení všech připomínek v klidu třeba i na pracovním jednání.  

Slavík – řešení jihozápadu města, řešení změny ÚP je jeden z prvních úkolů, další ten úkol 
je zadání nebo nalezení shody ve věci bytové výstavby na konci ulice Hřebečské. Co se týče 
té jihozápadní zóny, já mám poměrně jasnou představu o tom, jakým způsobem se ubírat ve 
věci územního plánování. Potom je nějaká věc toho reálného průběhu, že ty procesy jsou 
takové poměrně dlouhé. Jsou tam lhůty ze zákona a je potřeba dosáhnout nějakých 
výsledků, takže obecně je ta moje vize mít jednoduchý územní plán a takové ty věci, kde je 
potřeba je měnit, typu dneska jsme se rozhodli, že bude nějaká zóna výrobní, zítra budou ty 
haly menší větší, dopravní napojení, řešit v takzvaných územních studiích, nemít územní 
plán, který někde deset let visí a mění se při každé stavbě, ale mít takový pružný nástroj. 
Touhle formou jdeme, tímhle způsobem jsem se zapojil do probíhající změny č. 2 ÚP, tak 
aniž by se ta akce brzdila, nebo aby se to začalo předělávat úplně od základu. Tak 
takovýmto způsobem jsem do ní vstoupil, abychom měli dostatečně pružný nástroj, aby 
nebyl jen územní plán.   

Mačát – já bych to potvrdil, že jedna z prvních aktivit nebo první z kroků té spolupráce je 
posuzování návrhu změny č. 2 ÚP. Tady bohužel tím dojde pravděpodobně trošku ke skluzu 
v tom termínu dokončení, protože pan architekt Slavík má přece trošku jiný pohled než autor 
zpracování té změny pan Rozehnal a my to musíme nějakým způsobem teď rozřešit a dát to 
dohromady, abychom ty připomínky pana Slavíka, který já beru za objektivní a patřičné, tak 
abychom s panem Rozehnalem to dokázali upravit tak, aby byli všichni spokojení. Takže 
snad se nám to v nějaké krátké době podaří. Jinak budeme dělat výběrové řízení na 
zpracování zastavovací studie na Hřebečské. Tam se jedná o ty bytové domy. Mají tam 
zájem o to dva investoři o ten prostor a my nechceme, aby tam každej si stavěl co chce, ale 
aby to bylo regulovaný tou územní studií.  

  
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 589/Z/240417 
 
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Mička – já jenom, že součástí materiálu měl být tisk k prodeji nemovitosti ul. Krátká.  
Starosta – to je v dražebních vyhláškách.  

  
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 586/Z/240417 
 
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne  12.4.2017 
Pro bere na vědomí - 19 
Přijato usnesení č. 587/Z/240417 
 
Tisk č. 4 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 588/Z/240417 
 
Tisk č. 5 - Udělení Ceny města za rok 2016 
Pro uděluje - 20 
Přijato usnesení č. 597/Z/240417 
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Tisk č. 8 - Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 
2016 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 569/Z/240417 
 
Tisk č. 9 - Poskytnutí  dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ 
v roce 2017 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 570/Z/240417 
 
Tisk č. 10 - Zpráva o výsledku provedené inventarizace ke dni 31.12.2016 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 571/Z/240417 
 
Tisk č. 11 - Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol - 
aktualizace 
Pro schvaluje - 19 
Přijato usnesení č. 572/Z/240417 
 
Tisk č. 12 - Účast města Moravská Třebová ve výzvě IROP č. 28 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 573/Z/240417 
Pro bere na vědomí - 17 
Přijato usnesení č. 591/Z/240417 
 
Tisk č. 13 - Zahraniční pracovní cesta do Göppingenu  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 574/Z/240417 
 
Tisk č. 14 - Návrh na bezúplatný převod pozemku a následné nabytí pozemků od 
Pardubického kraje 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 575/Z/240417 
 
Tisk č. 15 - Návrh postupu - pozemky - průmyslová zóna   
Mička – já abych pravdu řekl, tak orientace v tomhle tisku byla celkem dost náročná, 
abychom si udělali představu co kdo dostane, co kdo věnuje, co kde koupíme, nicméně mám 
k tomu minimálně dva dotazy. První jestli byste nám mohli na mapě zveřejnit pozemky, o 
které se jedná, kde se nachází, protože dle doloženého materiálu jsou uvedeny, že pozemky 
pana Pavlíka jsou ve směru od města po levé straně směrem na Svitavy. A já stále žiju v 
domnění, že průmyslová zóna, kterou chystáme, je po pravé straně. Tzn. která navazuje na 
stávající průmyslovou zónu. Tady je to zakresleno v jiné části. A pak jsem nerozuměl horní 
komunikace Udánky, jak souvisí s tímto záměrem, jestli navazuje na dopravu pro zemědělce 
či k čemu to je důležité.  
 
Starosta – to byl složitý a náročný proces a trval opravdu neúměrně dlouho a aniž budu 
předjímat, tak považujeme tu velkou trojdohodu za úspěch a za optimální řešení, tak 
abychom obstáli v záměru zřídit novou nebo další průmyslovou zónu. Nebo s ní pokračovat 
na západě města.   
 
Mačát – tak cílem tady té složité transakce a akce kulový blesk je to, abychom získali 
pozemky na území, které je označeno v současném územním plánu jako lokalita pro 
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průmyslovou zónu a to je vpravo při výjezdu z Moravské Třebové na Svitavy. Navazuje to na 
tu zónu, která je dneska, jak je Atek a Protechnik atd. Čili tam je možné tu průmyslovou zónu 
z pohledu územního plánu vybudovat. Majetkově to naše nebylo, proto jsme zahájili jednání 
s panem Pavlíkem, kterému teda, přesně jsem se nedíval na ten výkres, ale fakt je, že pan 
Pavlík má pozemky jak vlevo tak vpravo, ale nám se jedná o ty pozemky vpravo. Možná je to 
nějaký jenom nedorozumění nebo otočená mapa. Ale není asi problém to přesně ukázat na 
odboru majetku města. Transakce byla složitá, protože my jsme původně měli jednodušší 
představu. Zahájili jsme jednání s panem Pavlíkem s tím, že jsme mu nabídli naše pozemky, 
s tím, že by maximum těch našich pozemků mělo pokrýt tu výměnu s panem Pavlíkem a 
zbytek, že od něho koupíme. To se nepodařilo, pan Pavlík s tím nesouhlasil. Přišel s 
návrhem, že by potřeboval nějaké pozemky, aby to sloučil, je to rozumný návrh, pozemky, 
které jsou v majetku pana Macha a Agro Kunčina. Proto jsme začali jednat s panem 
Machem, tam díky velmi dobrým vztahům jsme se dohodli, že nám to prodá a dále jsme 
jednali s Agro Kunčina, kde směníme naše pozemky s Agro Kunčina a ty potom směníme s 
panem Pavlíkem. Takže takhle je to nastavený a bylo by dobrý, kdybychom se pokusili to 
urychlit, aby když už ta dohoda existuje, tak aby to bylo co nejdřív zrealizovaný. Potom 
nevím, tam bylo něco o té cestě, to jsem nepochopil moc.  
Mazalová – cesta v Udánkách tam je záměr města dostat do majetku tzv. horní cestu, která 
prochází přes areál Agra a kousek té cesty je v majetku Agra. A my jsme si dovolili to 
zahrnout do téhle směny. U té mapky se omlouvám, tam je napsáno pozemky pana Pavlíka, 
ale jsou to ty nahoře.  

Starosta – na první pohled se to může zdát trošku méně pochopitelné, ale věřím tomu, že 
OMM odvedl dobrou práci na téhle složité záležitosti.   

Mička – princip byl jasný, ale právě mě zarazil ten popis u pozemků pana Pavlíka na levé 
straně silnice. Proto ten dotaz.  

  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 576/Z/240417 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 577/Z/240417 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 578/Z/240417 
 
Tisk č. 16 - Výkup a prodej nemovitostí    
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 579/Z/240417 
 
Tisk č. 17 - Dražební vyhlášky  
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 580/Z/240417 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 581/Z/240417 
 
Tisk č. 18 - Prodej  pozemku parc. č. 595/5 a 595/6, ul. Bezručova 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 582/Z/240417 
Pro schvaluje - 20 
Přijato usnesení č. 583/Z/240417 
 
Tisk č. 19 - Řešení rekonstrukce bazénu 
Pro schvaluje - 19 
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Přijato usnesení č. 585/Z/240417 
Pro ruší - 19 
Přijato usnesení č. 594/Z/240417 
 
Tisk č. 20 - Stanovisko Samosprávné komise Udánky k návrhu PKKZ a.s. Praha na 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby 
Mička – já jenom abych to krátce uvedl, byl jsem osloven členy SKU, abych informoval 
zastupitele o současném vývoji při schvalování veřejnoprávní smlouvy dle podkladů, které 
máte k dispozici. Z toho průběhu jednání mi vychází dvě základní věci. Myslím si, že v rámci 
té jedné bychom si měli vzít ponaučení, a to je jestliže se něco zásadního týká jakékoli 
městské části, ať už Udánky, Sušice, Boršov, týkající se dopadu do životního prostředí v 
dané lokalitě, tak se domnívám, že by daná komise měla být o záměru automaticky 
informována, měli být občané informováni a nechat si od nich sdělit jejich názory a 
připomínky ještě před zahájením procesu projednávání. Druhá věc je právě ten dopad podlé 
té původní plánované projektové dokumentace do životního prostředí ve městě jako 
takovém. Víte, že jsem tady inicioval na začátku února zpracování nějakého podkladu o 
nárůstu znečištění prostředí zde v Moravské Třebové. Jak jsem byl informován odborem 
životního prostředí, tak materiál byl zpracován a panem tajemníkem jsem byl ujištěn, že ten 
materiál bude předložen na dalším jednání zastupitelstva města. Já se domnívám, že právě 
souvislosti s životním prostředím, na které se v poslední době klade nemalý důraz a bude 
kladen stále větší a větší, by město si mělo stanovit jasná pravidla pro to, jak, v jaké lokalitě, 
za jakých podmínek můžeme povolovat nějaké stavby. A hlavně dbát na to, abychom 
stávající dopravu, která je v Moravské Třebové, ještě více nezatěžovali. Mohu se domnívat, 
že i ty emise, ten polétavý prach, kterého jsme byli svědky překračování v průběhu těch 
inverzí v průběhu ledna, byl způsoben kromě místních lokálních topenišť určitě také 
zvýšenou dopravou. Víme, jakým způsobem jsou devastovány komunikace už jenom tím, že 
nám přes město projíždí firma Rehau a využívá sklady v Raledu. Podívejte se, jak vypadá 
komunikace, zeptejte se lidí, kteří bydlí na J. K. Tyla, jak trpí domy, jak trpí i v podstatě 
životní prostředí občanů, tzn. narušen jejich spánek a podobně. Proto se domnívám, že než 
něco takového vždycky bude povoleno, měla by se vyjádřit samospráva, v tomto případě je 
zastupována našimi dvěma odbory a z mého pohledu by mělo být vždy jasno, jaké budou 
konečné dopady do životního prostředí nejen dané lokality, tak pro občany v celém městě. 
Tím také mám na mysli, jakým způsobem se devastují komunikace v našem městě tou 
zvýšenou nákladní dopravou. Zaregistroval jsem, že jsou tady zástupci samosprávné 
komise, tak určitě k tomu vlastnímu problému je schopen něco říct a myslím si, že i v tomhle 
je potřeba, aby zaznělo, že své negativní stanovisko k tomu dal i odbor životního prostředí a 
to právě s ohledem na vyřešení dopadu se znečišťováním ovzduší tou enormní dopravou, 
která se očekává. Děkuji.  
 
Starosta – já jenom řeknu sám za sebe, že s tím nemám osobně žádný problém a považuju 
to za správný, že se to musí ošetřit ze všech pohledů, abychom něco předčasně a 
předběžně neschválili a neměli z toho problém s občany města, kterých se to přímo týká, 
takže osobně s tímhle souhlasím a nemám s tím problém.  
 
Brettschneider – já musím jenom krátce reagovat, já se domnívám, že jsem samosprávnou 
komisi v Udánkách informoval o této záležitosti, Karel Krejčírů mi to může potvrdit. Řekl 
jsem, že se jednalo s firmou Atek, že tam byly nějaký návrhy, co se týče tonáže, počtu aut, 
atd. Sdělil jsem, že tam plánuje Atek chráněnou dílnu, takže nemůžu souhlasit s tím, že 
samosprávní komise Udánky, její členové nevěděli o tomto záměru. V té době, kdy to bylo 
asi 15.3. na jednání komise, tak ještě nebyly vůbec žádný závěry, jak z odbrou dopravy, tak 
z toho jednání s firmou Atek. Děkuji.   
 
Mačát – já bych to možná ještě trošku doplnil, ono to vypadá, že nám to je jedno kolik aut 
kde jezdí, nebo jak je to město zatěžováno tou dopravou. Není to pravda. Samozřejmě, že 
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jsme velmi důsledně posuzovali ten záměr. Na základě vyjádření k záměru, které zpracoval 
pan Kocum z odboru dopravy, kde právě upozorňoval na nepřijatelné zatížení, které je v tom 
projektu. K tomu potom proběhlo osobní jednání se zástupci Ateku i té firmy za účasti našich 
vedoucích odborů výstavby a dopravy a znovu jsme natvrdo dali ty podmínky tak, že pokud 
by to znamenalo nadměrné zatížení té lokality nějakou dopravou, tak nelze počítat s tím, že 
bychom k tomu dali souhlas. Pokud můžeme tomu zabránit, já nevím. A na to bylo 
odpovězeno to, co tam píše i ta komise, že to co jim řekli ústně potom při tom nějakým 
jednání, že tam bude jen pár nízkotonážních aut jezdit. To samý řekli nám, my jsme řekli 
dobře, tak pokud to takto bude v projektu nebo v té studii, tak to lze akceptovat. Ale musí to 
být limitovaný právě zpracováním té studie. Tak nevím, v jakým stavu to je, to by musel říct 
pan Sejbal, jestli ta projektová dokumentace obsahuje tyto podmínky, které by garantovaly 
to, aby tam nedocházelo k nadměrné zátěži té lokality a těch silnic. Jinak co se týče těch 
připomínek, mě to taky vždycky hrozně štve, když tady vidím ty obrovský náklaďáky, který 
jezdí po městě, ať už jsou se dřevem nebo s něčím jiným. Ale já nevím, jak lze tomu bránit. 
Na jedné straně říkáme snižme nezaměstnanost, která teda už je stejně tak nízká, že asi 
snížit nejde, a na druhé straně chceme dávat omezení těm fabrikám. Oni to jinak nemůžou 
dělat, jinak se nedostanou na ta místa ve městě, kde mají nějaké podnikatelské aktivity. Je to 
velkej probém tady ta doprava. Samozřejmě, že je to otázka nějakého severního obchvatu 
města, kterej bohužel to asi je v nedohlednu. Dálnice, která by tady měla být, ale stejně 
hodně provozoven máme v centru. To je neštěstí, že tady to dědictví z minulosti takový je. 
Na druhé straně je to dobře, že ty firmy se rozvíjí, hledají prostory volné, nemají je, tak 
využívají kdeco, ale přitom zvyšují významně zaměstnanost. Tak to je jenom taková 
poznámka k tomu. Jestli má někdo nějaký nápad, jak omezit dopravu ve městě, aniž by 
došlo k nějaké likvidaci podnikatelů, tak budeme rádi za každý námět.  
 
Starosta – já to osobně nevidím jako cestu k likvidaci podnikatelských aktivit, jenom tady na 
sebe naráží různé problémy, který tady jsou naznačeny i v tom stanovisku samosprávné 
komise a je to opravdu složitý, jak vymyslet, aby firmy fungovaly, a nejezdily nám po ulicích. 
To asi nikdo neumíme.  
 
Ing. Krejčíř – já jenom co se týká té informovanosti a informování občanů Udánek ze strany 
Pavla Brettschneidera, tak na té poslední schůzi ta informace zazněla opravdu velice stručně 
až teda na dotaz šéfky komise Stáni Šírové, že tedy tam nebude nějaká ubytovna, ale bude 
tam chráněná dílna. To vlastně bylo všechno, co jsme se dozvěděli. Bez nějakých termínů, 
bez nějakých parametrů apod., až teda informace ze strany města až na úřední desce, že 
tedy je podaný návrh ze strany PKKZ na veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, nějaké 
zrychlené jednání. Takže jsme tu iniciativu vyvinuli, abychom zjistili více a ten stavební 
projekt, který se toho týká je opravdu pouze stavebním projektem, kde se o té technologické 
stránce věci moc nepíše z hlediska tedy dopravní zátěže, z hlediska tedy technologie, z 
hlediska činnosti, je to tam opravdu velice stručně. Předpokládám teda, že by měla být 
součástí projektu nějaká technologická část. A to se tam teda opravdu dozvídáme jenom 
velice mezi řádky. Takže montážní činnost blíže nespecifikovaná, 40 lidí z toho 20 v hlavní 
směně a pak tedy velmi podstatná dopravní zátěž, která připouští až 40 aut. Dopravní studie, 
která řeší spíš tu přípustnou zátěž komunikace, hovoří se o 60 autech s nosností 6 t na 
nápravu, což není malé auto. Takže samozřejmě to nás znepokojilo a vyvolali jsme jednání 
právě na stavebním odboru, kde byl i zástupce investora, projektant, Ing. Sejbal a tam tedy 
vlastně padlo to, co jsme slyšeli, chráněná dílna, podstatně nižší dopravní zátěž a podobně, 
ale musím tady zdůraznit, že v tom projektu se o chráněné dílně nepíše. A ty parametry toho 
projektu jsou hodně stručné a hodně hodně tedy jiné, než co nám říkal zástupce investora. 
Takže opravdu z toho jednání nevzešlo žádné písemné stanovisko, žádný závěr, takže jsme 
museli vycházet z toho, co je v projektu a v podstatě to koresponduje se závěrem životního 
prostředí, že tedy ta zátěž dopravní zátěž obce, a to se týká nejen devastace komunikace, 
prachových částic, ale i ten průjezd těmi auty v těsné blízkosti pod okny několika domů v té 
dotčené části, to je neakceptovatelné. Proto tedy to naše stanovisko negativní a to 
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doporučení. Navrhujeme, aby ty věci, které jsme slyšeli na jednání u pana Ing. Sejbala, byly 
do toho projektu zapracovány.  
 
Sejbal – já jsem se se zástupci samosprávné komise potkal ve středu 12. dubna, jak říkal 
pan Krejčíř, kde jsme měli přizvaného i zástupce firmy PKKZ. To je ta firma, která vlastně 
spolupracuje na tomto objektu s firmou Atek. Zástupce té firmy nám deklaroval určité věci, 
které skutečně v projektu nejsou. Ten projekt uvažuje pouze o rekonstrukci stávající stavby 
na chráněnou dílnu, vybudování sociálního zázemí a minimálního skladu. Protože tyhle věci, 
který nám deklaroval na téhle schůzce, nikde nejsou podchyceny, tak za stavební úřad jsme 
si vyžádali jeho stanovisko k tomuto. Tyhle parametry, který uváděl, jsme zabudovali do 
veřejnoprávní smlouvy. Co se týče té diskutované dopravy, tak deklarovaná doprava ze 
strany firmy PKKZ je, že tou cestou mezi domy bude projíždět šest aut denně. To je 
maximální počet se zatížením nápravy do 6 tun. Takhle je to deklarované i ve stanovisku Ing. 
Kocuma z odboru dopravy. Další věc, žádný dotčený orgán, ani krajská hygiena, hasiči, ani 
veškeré dotčené orgány Městského úřadu Moravská Třebová nevydaly závazné stanovisko, 
které by bylo negativní. Pouze odbor životního prostředí dal doporučení ohledně ovzduší, 
prověřit tuhle akci ze strany zákona 100 EA. Investor nám doložil vyjádření Krajského úřadu 
Pardubického kraje k zákonu 100 EA, že jeho záměr je podlimitní a nebude vedeno 
zjišťovací řízení. To jsou fakta. Stavební úřad členům samosprávné komise jsme řekli, že 
probíhá jaký systém, seznámili jsme je s projektovou dokumentací, se systémem povolení 
veřejnoprávní smlouvy. Na základě toho jednání, znovu opakuji, s tou samosprávnou komisí 
jsme si vyžádali stanovisko té firmy PKKZ a tyhle věci, že se skutečně nejedná o nějakou 
výrobu, kam zajíždí kamiony, že se jedná skutečně to, co oni deklarují, jsme zabudovali do 
téhle veřejnoprávní smlouvy. Tohle je takto povoleno z naší strany. Navíc jsme se ještě se 
zástupci samosprávné komise domluvili na tom, že v rámci výstavby jsou svolávány kontrolní 
dny a zástupce samosprávné komise bude přizván na tyhle kontrolní dny, aby skutečně ti 
občané v těch Udánkách se dověděli nejenom od nás, ale i od té samosprávné komise, že 
skutečně ten investor tam staví to, co deklaruje. Na tomhle postupu, i ty kontrolní dny, jsou 
stanoveny v té veřejnoprávní smlouvě.  
 
Starosta – děkuji za vysvětlení, to byla kupa informací, který jste možná neměli k dispozici. 
Já se přiznám, že já sám taky ne dopodrobna. Nicméně mně tohle vysvětlení zatím 
postačuje. Nevím, kde jste vzali informace o 40 vozidlech to je nesmysl a pan Ing. Sejbal to 
vyvrátil.  
 
Sejbal – firma PKKZ si nechala skutečně zpracovat posouzení té komunikace a v té zprávě, 
která posuzovala, je psáno o 40 – 60 vozidlech projíždějící po tomto pozemku. Samosprávná 
komise vycházela z těchto údajů a takhle to bylo i přílohou asi i podkladů pro rozhodnutí 
odboru dopravu. Čili z tohodle se zvaly tyhle počty. Ale deklarovaná skutečnost projíždějících 
vozidel PKKZ je 6 vozidel se zátěží do 6 tun.  
 
Mička – já jenom krátké doplnění. PKKZ je vlastník pan Kolísek, takže je to samozřejmě 
firma, která je propojená s firmou Atek. Řešili jsme tady řadu problémů s firmou ve vazbě na 
stavbu těch jejich skladů, kdy jsme měli rozpory co je výška stavby. Já se jenom obávám, že 
jestliže firma tady říká, že tam bude jezdit, a řekněme si to narovinu, je to 6 nákladních aut, 
když má jedna náprava 6 tun, tak si to dovedeme představit, jaká vozidla tam jezdí. A nikde 
není řečeno, že když povolíme šest, že jich tam za chvíli bude jezdit dvanáct nebo dvacet a 
jsme přesně v té situaci, kterou nechceme. To znamená, aby se nám nezhoršila dopravní 
zátěž v rámci města. A to je míněno od výrobního závodu Atek až do Udánek a zpět. Není 
také nikde řečeno, že si firma nemůže koupit zbývající části od Agro Kunčina nebo 
sousedících vlastníků a začít tam stavět pomocný sklad. Proto se domnívám, že město by si 
mělo stanovit pravidla, souhlasím s panem místostarostou, že je těžké řešit vztah občan a 
podnikatelská firma. Ale jestliže budeme něco budovat v rámci lokalit průmyslové zóny, tak 
bychom měli těm firmám dát jasně na vědomí, že jestliže chtějí další rozvoj, tak pak jenom 
rozvoj v rámci budovaných zón a nikoli průjezdu přes Moravskou Třebovou. Pro mě pořád 
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zůstává, ať už tam bude chránění dílna nebo cokoli, ten zásadní problém a to je další 
zvýšení průjezdu nákladní dopravy přes město.  
 
Václavík – tady už bylo všechno řečeno. Ten první popud byl z našeho odboru, protože když 
přišli s tou myšlenou Atek, nebo spřízněná firma, že bude mít postavenu výrobnu nebo sklad 
v té lokalitě, tak hned jsme upozornili, že asi hrozí zvýšená doprava s tím, že se žádalo, aby 
bylo nějaké posouzení stavu komunikace, to byl ten výsledek, jak tady říkal Dušan Sejbal. A 
zbytek potom záleží na té dohodě s tou firmou, jestli to zaručí, že bude četnost taková, jako 
je daná a od toho se odvíjející stav komunikace.  
 
Martínek – já si myslím, že hlavě ty dohody nebo ty věci by měly být dány do veřejné 
vyhlášky a bude to součástí stavební dokumentace nebo ne? Jako tam je potřeba 
samozřejmě, aby ty věci byly řádně ošetřeny včetně všech těch posudků, které jsou, protože 
jednou jak se dá na nějaké nezávazné slovo, tak můžeme rovnou říct, že to v budoucnu platit 
nebude. Poklud to bude součástí celé té dokumentace, bude to řádné prošetřeno, bude to 
řádně projednáno v Udánkách s občany, tak potom se s tím dá něco dělat, ale rozhodně 
bych apeloval na to, aby se nedalo na nějaké plané sliby, protože sliby jsou jedna věc a 
realita je druhá věc. Nicméně můžu s kolegou Mičkou úplně souhlasit s tím, že my tady 
zabráníme průjezdu vozidel městem. My tady máme bohužel ve městě celou řadu 
brownfieldů, které historicky byly využívány jako průmyslové podniky a je zcela evidentní, že 
po přijetí zákonů, které byly přijaty, tak jakýkoli další rozvoj bude směřován spíše do těchto 
lokalit. Protože prostě zákony téhle republiky víceméně zamezují jakékoli výstavbě na zelené 
louce, pokud to není výstavba velikosti, která je velikosti takové, že je podporována státem a 
je součástí vyjmenovaných staveb ministerstva průmyslu. My budeme mít podle mě velké 
problémy s tím, co se tady dneska schválilo, tzn. s rozšířením průmyslové zóny, protože 
prostě ta realita musím říct, že i přes můj odpor v parlamentu, tak nakonec byla 
prohlasována s tím, že se nebere ohled na nějaké místí zájmy, pokud se týká rozvoje měst a 
obcí. A ty pravidla jsou stanovena striktně a autoři, kteří jsou zastánci včetně ministerstva 
životního prostředí a některých občanských aktivit, tak jednoznačně směřují k tomu, aby se 
využívaly brownfieldy. Samozřejmě, že brownfieldy mají taky své nedostatky. Sice se 
nezabírá nová půda, ale na druhé straně jsou zpravidla, tak jak se to dělalo dřív v tom 19. a 
20. století, to je součástí intravilánu těch měst. A to přináší samozřejmě další vážné 
problémy. Ten hlavní apel je, aby všechny ty věci byly řádně projednány a byly udělány tak, 
aby byly vymahatelné. Protože jakmile nebudou vymahatelné, tak potom je to samozřejmě 
jedna paní povídala.  
 
Báča – já bych k tomu jenom teda, my jsme se vyjadřovali k nějaké dokumentaci, která je 
nějakou formou zpracována. V té dokumentaci byla posuzována jenom technicky silnice. 
Nebyla vůbec posuzována možnost ovlivnění dopravy kvality ovzduší. My jsme se 
nevyjadřovali jenom k problému Udánek, ale ta doprava zasáhne z Udánek J. K. Tyla, 
Svitavská a je to nárůst dopravy po městě. Od konce loňského roku byl zpracován program 
zlepšování kvality ovzduší pro zónu severovýchod. Já už jsem na to upozorňoval, kterej 
právě řeší tuto problematiku a jedním z hlavních cílů je zabránit vjezdu nákladních vozidel do 
centra do intravilánu. Proto bylo vydáno ministerstvem životního prostředí opatření obecné 
povahy, od té doby my vydáváme k tomu vyjádření, jestli je to v souladu nebo není v 
souladu. Pan Sejbal má samozřejmě pravdu, že my ze zákona jsme museli dát souhlasné 
závazné stanovisko, protože se vyjadřujeme jenom ke stacionálním zdrojům a tam žádnej 
novej nevzniká. Takže tam bylo první stanovisko. Vyjadřujeme se k vlastní stavbě, kde dojde 
k prašnosti, tam jsme dali podmínky, ale potom nám metodika říká, že máme spolupracovat 
se stavebním úřadem a vlastně toto mu doporučit říct, že něco existuje a že by se tím měl 
zabývat. Pan Sejbal říká, že sice to jde do veřejnoprávní smlouvy, ale tu veřejnoprávní 
smlouvu my už nevidíme, v dokumentaci se už nic nezmění a my už se znovu k tomu 
nemůže vyjádřit. Takže já nevím, jestli tam opravdu bude jezdit 60 aut nebo jenom 10 aut 
nebo 6 aut a na zátěž auta 6 t na nápravu, když si vezmete, tak to jsou auta, který jezdí z 
Reahu do bývalýho dřevařskýho závodu, když si vezme přívěs, tak je to v podstatě kamion. 
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Proč dokumentace toto neměla, kolik tam je aut nebo není, když se k tomu máme vyjadřovat, 
to nevím. To musí říct stavební úřad nebo ten investor. Z naší strany bylo vyjádření, které 
není závazný, ale bylo nedoporučující. 
 
Sejbal – my jsme samosprávné komisi na tom našem jednání za účasti zástupce PKKZ 
doporučili, aby si požádala o omezení tonáže po téhle komunikaci. Tím pádem bysme tady 
předešli všem dohadům, zda tam bude jezdit kamion, nebo tam bude jezdit skutečně auto 
dodávkového typu, který deklaroval zástupce PKKZ, že bude projíždět, protože zásobuje 
pracovníky zdravotně postižené, materiálem. Podle jejich slov to odváží jedna dodávka a 
druhou dodávkou odváží zboží. Takže pro tohle tvrzení jsme komisi doporučili, aby skutečně 
na téhle komunikaci si požádali o omezení tonáže, protože příjezd bude pouze do areálu 
PKKZ po téhle komunikaci nebo k místním řadovým garážím.  
 
Mička – já mám poslední jenom k tomu komentář. Domnívám se, že to navržené usnesení, 
které zde je na stole v podstatě řeší všechny problémy. Na jedné straně je tady nějaká 
původní projektová dokumentace, žadatel říká, že to upraví. Nechť teda je řízení přerušeno, 
ať se upraví projektová dokumentace, kde budou zaznamenány všechny tady ty komentáře, 
které tady slyšíme, že tam bude vozidlo jenom do nějaké tonáže. Dá se to zpátky životnímu 
prostředí, ať se k tomu vyjádří a je to všechno vyřešeno. Nemáme se o čem bavit. Říkali 
jsme na začátku, nechceme bourat nějaké podnikatelské aktivity, na druhou stranu ať netrpí 
a nezhoršuje se životní prostředí ve městě. Děkuji.   
 
Sejbal – k tomuhle hlasování asi nemůže dojít a to z jednoho důvodu, protože veřejnoprávní 
smlouva je s firmou PKKZ uzavřena. Z naší strany z pohledu stavebního úřadu je to takový 
způsob, je to takto. Projektová dokumentace, která byla předložena dotčeným orgánům, byla 
nějakým způsobem schválena. Dostali jsme kvalifikovaná vyjádření i stanoviska. To, co 
doplnil zástupce PKKZ svým prohlášením, se stává součástí naší dokumentace, ale on v 
podstatě ty parametry zúžil. Na základě tohodle my jsme s PKKZ podepsali smlouvu, ta 
smlouva je uzavřena. Vy dneska rozhodnutí zastupitelstva zavázat odbory OMM a ORM, aby 
se nevyjadřovaly, nevidím jako relevantní. A druhý bod usnesení ke stavebnímu řízení, tak 
vlastně vy ten dokument k zákonu 100 s posouzením máme s tím vyjádřením, že řízení v 
tomhle ohledu se nepovede, je podlimitní.  
 
Mička – pane inženýre předpokládám, že i když se něco uzavřelo, tak pořád mají strany 
možnost uplatnit nějaký námitky ne? To je jeden a druhá ještě bych byl rád, kdybyste mohl 
zodpovědět, proč v tomhle případě bylo přikročeno k uzavření veřejnoprávní smlouvy v rámci 
zrychlenýho řízení, a nezlobte se, že se ptám, v době velikonočních prázdnin, kdy je 
domněnka, že nikdo nebude mít čas se dívat na úřední desku. V rámci délky projednávání 
schvalování procesu dopravy a životního prostředí mně to připadá celkem podivné.  
 
Sejbal – zvolit si systém vydání povolení ke stavbě je skutečně záležitostí investora. Investor 
zvolil tuhle zkrácenou variantu z toho důvodu, protože předmětem projektové dokumentace 
je chráněná dílna a on žádá o dotaci na zbudování této chráněné dílny. Pokud by nedodržel 
povolení v určitém termínu, nemohl by se ucházet o tuto dotaci. Po konzultaci s náma jsme 
zjistili, že jiné řešení časové není. V obvyklých případech i ve vztahu třeba k dotacím města 
řešíme v uvozovkách daleko horší, důležitější, složitější akce ve městě jenom z toho důvodu, 
abychom byli schopni vydat povolení ke stavbě v termínu, které třeba i město požadovalo, 
potřebovalo s ohledem na dotace.   
 
Martínek – vzhledem k tomu, že je to činnost veřejnoprávní nikoli samosprávná, tak my do 
toho bohužel nemáme co moc mluvit. Můžeme být maximálně účastníky řízení nebo 
eventuálně podat nějakou stížnost. Ale druhá věc je, já bych si přece jenom rád ujasnil jednu 
věc, jestli se tady mluví o dodávkách, tak já jsem si to vyjasnil tak, že teda celková hmotnost 
toho vozidla je 6 tun. Pan tajemník mě upozorňoval, že to je 6 tun na jednu nápravu, což je 
samozřejmě zásadní rozdíl. Když už jsme u toho, tak jakou hmotnost vy navrhujete, aby na 
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tu silnici byla teda ta cedule, že vozidla jaké hmotnosti tam můžou a jaké hmotnosti tam 
nemůžou. A pokud vy jste dali ty podklady do veřejnoprávní vyhlášky, znamená to, že jste 
zároveň požádali investora, aby upravil stavební dokumentaci nebo jste nepožádali?   
 
Sejbal – tohle je způsob využívání té stavby. Pro nás stavebně vychází stejně, nejsme 
schopni, jestli tam bude taková výroba.  
 
Martínek - A jak je to s tou vahou? 
 
Sejbal - vycházíme z posouzení. Značka je 10 t.  
 
Krejčíř – nebude tam působit pouze firma PKKZ a Atek, část areálu patří Agru Kunčina, je 
tam podnikatel Šmehlík, nějaká zátěž nárazová vozidly větší tonáže existuje. A nemůžeme to 
zakázat. Tam se jedná spíš o to, co bude. To co jsme slyšeli, že tam bude ta chráněná dílna. 
Nic proti chráněné dílně, takže z toho důvodu bude ten tlak na uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. Nemám informace, jak dlouho tam ta chránění dílna má fungovat a co bude poté. A 
pak už ta doporučení a současné dohody nemusí platit. Tak spíš mám obavy o ty dny 
budoucí a to, že z toho současného chráněná dílna nemusí být.  
 
Starosta – děkuji za doplnění. Začínám nabývat dojmu, aniž to chci zlehčovat, že větším 
problémem asi je nyní současný provoz bez chráněné dílny, než to, co tam má přibýt. Třeba 
se mýlím, ale tak se na to dá taky tak dívat.  
 
Dám hlasovat zvlášť o usnesení vzít na vědomí a zvlášť, že zastupitelstvo města ukládá. 
Protože předpokládám, že tam bude určitá míra nejednoty. Bylo tady řečeno panem Ing. 
Sejbalem, že by se ani hlasovat o uložení těch opatření nemělo, protože to samosprávě 
nepřísluší. Přísluší to výkonu státní správy a je to mezi ním a investorem ty podmínky a ty 
okolnosti. Dám hlasovat o vzetí na vědomí.  
 
Starosta – znění usnesení bychom měli významně změnit, protože něco jinýho je to, co je 
obsahem návrhu a něco jiného je požádat o stanovisko.  
 
Martínek – měl by se upravit text usnesení, protože je uzavřena veřejnoprávní smlouva. V 
tom případě tam můžeme dát, aby prověřili nebo něco takovýho, ale ten text by měl být, a 
uplatnili stanovisko, to už teď uplatnit nemůžou. To znamená, že by to mělo bejt nějak 
upravený, samozřejmě, že se oni tím zabývat můžou a můžou eventuálně nějaký opravný 
prostředky vznášet teoreticky, ale to je všechno. Ale měl by být upravenej ten text. Jinak 
samozřejmě my těm odborům uložit můžeme, ale bylo by dobré, abychom jim uložili, co 
můžou taky vykonat.  
 
Starosta- já se domnívám taky, že vzhledem k těm okolnostem, co tady padly, tak to 
usnesení je bezpředmětné. To je nehlasovatelné, protože veřejnoprávní smlouvy byla 
uzavřena. Navrhněme usnesení, jak tady řekl pan kolega Martínek.  
 
Martínek – já bych z toho viděl východisko tak, že nepřijmeme usnesení, že se zdržíme asi 
hlasování s tím, že oba dva odbory to slyšely, tak eventuálně můžou prostě to znovu prověřit 
a potom nás o tom informovat, že by to bylo součástí zápisu z dnešního jednání. Můžeme to 
zamítnout, ale to vůči občanům Udánek není ideální, ale v zápise by to bylo a oba odbory by 
informovaly jak ta situace se má a co je možný dělat do budoucna.  
 
Mačát – já když jsem dostal po obědě informaci, že bude na stůl nějakej tisk další, a když 
jsem si ho přečetl, tak jsem říkal okamžitě, ať navrhnou příslušní vědoucí odborů, jednak ať 
nás informují o současném stavu a navrhnou další postup. Bohužel na to ten čas byl tak 
malej, já nevím, jestli není možné tyhle materiály dávat aspoň den nebo dva dny předem 
prostě. Když to dostanou hodinu před jednáním, nemusím mít ani čas se na to podívat a teď 
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tady vaříme z vody, jaký kroky se dají udělat pro to, abychom to ještě změnili. A to my tady 
nevymyslíme. Takže souhlasím s tím, co říkal Radko Martínek, zatím to nechat bez usnesení 
a dál se tím zabývat. Jestli je ještě nějaká možnost ještě s tím něco dělat. Ale stejně mě 
nenapadá moc co, protože nevím, jestli to je reálný, abychom jim nezamezili v těch 
aktivitách, který mají plánovaný.  
 
Starosta- já se ještě zeptám kolegy Mičky, jestli nechce navrhnout např. stažení nebo změnu 
toho usnesení, jako předkladatele. Protože tohle je nehlasovatelný.   
 
Mička – jestliže se dohodneme na tom, že nám příslušní účastníci řízení, tzn. zastoupený 
našema odborama, předloží na další jednání informaci o průběhu možnosti řešení, tak 
abychom se vyvarovali do budoucna tady těch excesů, tak tu druhou část usnesení stahuji.  
 
Netolický – je to tak, že řízení je skončeno. Nabylo právní moci a nepřísluší nikomu ze 
samosprávy. Je to otázka, jestli budou dodrženy parametry veřejnoprávní smlouvy. A ze 
zákona je určeno, kdo na to dohlíží. Já nechci, abychom ve vás vzbuzovali nějaká přehnaná 
očekávání, že my s paní Mazalovu nějakým způsobem zachráníme něco, co už je 
rozhodnuto. To prostě není možný. 
 
Starosta – to už jsme si tady řekli, že veřejnoprávní smlouva je uzavřena, a že nabyla právní 
moci.   
 
Tajemník – doporučuji, aby o tom usnesení nebylo hlasováno. A my v rámci interního 
jednání uložíme vedoucímu odboru výstavby, který je vlastně garantem celého toho řízení, 
aby zpracoval informaci o stavu řízení a o možnostech, na základě kterých by bylo možno 
ještě ten výsledek nějakým způsobem ovlivnit.  
 
Krejčíř – ještě jedna technická. My jsme podávali to naše vyjádření k tomu návrhu PKKZ 18. 
4., tj. v úterý po velikonocích s tím, že to mělo být vyvěšeno na úřední desce 8 pracovních 
dnů a je to tam přímo uvedeno datumově od 6. do 18.4. Takže 18.4. to teda ještě mělo viset 
na úřední desce, s tím, že 18.4. už byla uzavřena ta smlouva.  
 
Starosta – tohle všechno budou součástí toho dalšího řízení o té věci. Abychom teďka 
zbytečně se tady nevášnili nebo nedávali projev nějakým nesprávným formulacím.  
 
Jílek – já k té první části usnesení, je tam PKKT a správně má být PKKZ, tak potom aby to v 
usnesení bylo v pořádku. A tam ty pozemky jsou taky zřetězeny v jeden text, tak to rozdělit. 
A teďka bych se rád ještě zeptal, tomu co jsme teďka nehlasovali, mám tomu rozumět, že tu 
veřejnoprávní smlouvu uzavřelo město bez vědomí rady města?  
 
Starosta – samozřejmě, to je věcí státní správy. Neuzavřelo město, to tady padlo už dvakrát.  
 
Jílek – tady je napsáno účastníci řízení město Moravská Třebová.  
 
Starosta – to je formulace, která není z nás.  
 
Jílek – takže kdo jsou smluvní strany té veřejnoprávní smlouvy? 
 
Starosta – odbor výstavby a územního plánování versus investor.   
 
Jílek – dobře, díky.  
 
Ošťádal J. – teďka vznikla nějaká situace, kdy pan Kolísek trošku možná nebude chtít splnit, 
to co nastavil, že tam bude jezdit pár aut. A já si myslím, že má stále fůru jednání s městem 
v budoucnosti. A je potřeba na něho prostě přitlačit při tom jednání, aby začal být taky 
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soudnej. Není to možný, musí odbor investic na něj dolehnout. Cokoliv. Trošku na něj tvrdě. 
Můžeme tím získat řadu věcí.  
Báča – k dotazu Ing. Jílka. Veřejnoprávní smlouvu uzavírají všechny smluvní strany a jednou 
ze smluvních stran bylo i město MT.  

Sejbal – já bych vám dal upřesňující informaci. Veřejnoprávní smlouvu s městským úřadem, 
OVÚP uzavírá investor, třetí osoby, které by byly účastníky řízení, se k tomu vyjadřují. Není 
účastníkem město, ale vyjadřovalo se ke smlouvě svými odbory majetku a odboru rozvoje 
města.  

Jílek – poprosil bych za sebe, ostatní zastupitele to možná nezajímá, poprosil bych tu 
smlouvu do mailu.  

Sejbal – údaje ve smlouvě, není to veřejné řízení, oficiálně asi ne, pokud bych nějaké údaje 
zneplatnil nebo udělal výpis z téhle smlouvy, tak určitě ano.  

Starosta – já se domnívá, že když je to veřejnoprávní smlouva, tak by měla být přístupná 
zastupitelům. To je můj laický pohled, nemusím mít pravdu. Ale domnívám se, že to je 
řešitelný, že si pan kolega Jílek navštíví váš odbor a tam do ní nahlédne. Bude to 
nejjednodušší a bez dalších obav, jestli má nebo nemá někdo právo se s tím seznámit.   

Martínek – já si myslím, že tady vaříme totálně z vody. Nikdo přesně nevíme, na co se 
ptáme. Ještě se ke všemu dohadují o výkladu zákona dva odbory. Takže já bych to nechal 
tak, abychom k tomu dostali tu zprávu, kterou si tady pan tajemník poznamenal. U téhle 
zprávy není žádný problém, aby až to bude na poradě veden í předloženo, aby to bylo 
odesláno všem členům zastupitelstva. Jinak teď v téhle chvíli musím říct, že jsem dejme 
tomu nadprůměrný znalec tady tohohle zákona, tak v téhle konkrétní věci bych opravdu 
nerad, abychom šlápli vedle, a jestli je to veřejnoprávní smlouva, to je pravda, ale na druhé 
straně je vytvořena v přenesené působnosti výkonu státní správy a v téhle chvíli fakt nejsem 
schopen říct, jestli je veřejně přístupná. Není nic proti ničemu, kdyby se tam kolega Jílek 
nebo kdokoli z nás přišel podívat, ale jestli by se měla rozesílat, to si fakt nejsem jist. Já bych 
byl rád, abychom to tady ukončili s tím, že odhlasujeme vzetí na vědomí. Zároveň je tady 
jasný úkol, který potvrdil pan tajemník, a budeme všichni informováni, jak to probíhalo dál. 
Kdyby byla pravda to, co pan inženýr říkal, že ta smlouva byla podepsána dřív, než ukládá 
zákon o vyvěšení na desce, tak vás všechny ujišťuju, že to je neplatné od samého počátku, 
ale pevně doufám, že nic takového nenastalo. Ale nicméně to se všechno dozvíme z té 
zprávy. Já bych to fakt ukončil.  

Starosta – děkuji, to je rozumný a správný a počkáte si na výstup toho dalšího konání.  

  
Pro bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 592/Z/240417 
 
Různé: 
 
Mička – já se omlouvám, já opravdu nechci prudit, ale mám tady zásadní připomínku 
k novému plánu jak separovat komunální odpad. Nevím jak vy kolegové, ale kudy přijdu, tam 
slyším, že jsme se úplně zbláznili. Vždycky reaguji stejně, posunuji to dál, omlouvám se 
kolegové, na vedení města. Protože takto ta informace přišla pro občany. Na jednu stranu 
jsem rád, na druhou stranu mě to mrzí, protože jestliže 12.12. to bylo schváleno radou, takže 
ten materiál byl již předložen, měli jsme na konci listopadu zastupitelstvo. V tak zásadní věci 
jsem očekával, že tuhle informaci dostaneme dřív než občané města. Opak byl pravdou. 
V podstatě jsme to dostávali tak jak technické služby začali distribuovat materiály jednotlivým 
občanům. Připomínám jenom, že kolegyně Horáková, jak jsme měli v únoru zastupitelstvo, 
ještě se ptala, že probíhají informace o tom, že se bude separovat jinak. S tím zase, že se to 
dozvíme z letáku. Dozvěděli jsme se to z letáku. Samozřejmě, separujeme, tlak je na to, 
abychom separovali čím dál tím víc, nicméně mám tady teďka spor. To co bylo schváleno 
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radou, co jsme se nedověděli v podstatě ani do 31.3., kdy jsme platili poplatky na letošní rok. 
A najednou potom na stránkách 6. dubna se objeví informace o tom, že už to je dávno 
schváleno a že nám z toho vyplývá řada povinností, např. když nebudu mít vylepenou 
známku, tak od 1.8. nám popelnici nevyveze, protože je to v něčem schváleno. Já jenom 
znovu říkám, ano separujme, ale domnívám se, že v této souvislosti mělo město i občanům 
poskytnout jiný servis, jiné služby. Já si dovedu představit, že zavedení jednotlivých 
registračních čísel jednotlivých uživatelů udělá město nebo organizace, která to je, když už 
má ty jednotlivé kódy, tak že to vloží do toho systému, aniž by se tam museli občané 
samostatně registrovat. Řada nejasností, která z toho vyplývá, doufám, že bude odstraněna 
do doby zahájení, tj. k 1.8. Zda jenom tím, že vylepím samolepku na popelnici, bude 
znamenat, že mi jí vyvezou, když jí nevylepím, tak mi ji nevyvezou, tak jak je uvedeno 
v manuálu. Já jsem zaplatil řádně poplatek, nebyl jsem informován při zavedení poplatku o 
nějaké změně, takže předpokládám, že v letošním roce bude vývoz popelnic udělán v duchu 
předchozích pravidel a ne že najedou 1. 8., když ji tam nebudu mít vylepenou, tak mi ji 
nevyvezou. Dobře, já jí vylepím, ale nevím, co s danou registrací. Součástí registrace je 
nějaká příloha 1, dotazník a já mám opravu problém s tím, abych vydal souhlasné stanovisko 
k tomu, že když chci separovat, a já chci separovat, že mě bude na návštěvu chodit 
pověřená osoba na kontrolu. Což k tomu dávám souhlas. Takže je tam řada věcí, které jsou 
správné, které jsou dobré a řada věcí, které jsou nejasné, a jenom tímhle apeluju na to, aby 
se na stránkách objevil nějaký doplňující materiál, výtah, nějaké stručné desatero co 
můžeme, jestli na sběrný dvůr, když to budu vyvážet pravidelně, jestli se tam to bude počítat, 
já si nedovedu třeba představit, že budu mít plechovky od olejovek doma, až nasbírám 5 až 
10 kilo. Pro mě je to celkem nepochopitelné. Zatím odvážím pravidelně, separuji, vozím tam i 
noviny, nevozím je do sběrných surovin, tím pádem městu přináším peníze od Eko komu, a 
teď bych za to, když bych to tam nedodal svázaný a označený samolepkou, tak za to budu v 
podstatě postihován. Rád bych apeloval na to, abychom se zamysleli, jestli můžeme lidem 
něco usnadnit a řadu informací ještě zjednodušit nebo zvýraznit tak, aby to bylo zejména pro 
ty starší občany srozumitelný.  Já jsem s tím měl, systém eko bodů jsem nepochopil, to je 
vyšší dívčí teda, pardon.  
 
Starosta – já děkuji za podnět, já mám za to, že to vše, to nové je na základě dobrovolnosti. 
Není to povinnost těch občanů. Takže ti, kteří budou si takhle počínat, podle toho nového 
programu, tak by měli pocítit úlevu a mělo by se to od té pětistovky odečíst. Tak jsem se na 
to ptal já a bylo mi to tak řečeno. Nicméně já to celý trošku shrnu jednou větou, že já rovněž 
jsem patřil mezi ty, kterým to nebylo moc srozumitelný, když to přišlo na svět. A domnívám 
se, že to ti lidé měli dostat daleko srozumitelnější. Ale to je můj osobní pohled.  
 
Horčíková – je to téma, které se nedá sloučit do pěti vět, ani do deseti, ani do dvaceti. 
Zvažovali jsme, jestli tu prezentaci tady udělat. Sami v tom systému hledáme ještě nějaké 
nejasnosti a dolaďuje se to.  Hlavní princip celé té akce je v tom, aby se snížil výrazně poměr 
komunálu. Ale proti tomu musí vyrůst poměr té vytříděné složky. Víme, že toho komunálu ve 
finále není moc, že skoro není žádný, že když opravdu vytřídíte, co z toho máte, že vám 
zbyde hrst. To, že vytřídím popelnici a odpad v ní, můžu deklarovat i tím, že tu popelnici 
dávám méně často k výsypu. A tam už se dostáváme k té úspoře, která může vzniknout 
pouze tou evidencí. Takže když máme čtvrtku popelnice, nedáváme ji ven a dáváme jí až 
jednou za dva měsíce, až je plná. Tam už vzniká hmatatelná úspora za ten svoz. Takže se 
může stát to, že se ten svoz optimalizuje. To už jsou ty dopady, které se očekávají. To, že 
ten materiál občané obdrželi písemnou formou, to je pravda, ale je to až asi třetí krok, který 
se odehrál. Takže kdo čte zpravodaj, v tom zpravodaji od ledna nebo od února vždycky 
nějaká zmínka byla, jsou v moravskotřebovské televizi od toho ledna je každý díl jeden spot, 
takže vysvětlujeme to, jsme nachystaní odpovídat na dotazy občanů. Možná k té 
nejzásadnější, která tady padla, proč musím mít tu známku na té popelnici. Možná není 
úplně přesně uvedeno to, že nebude vyvezena popelnice, ale tím, že ten člověk si ten kód 
nenalepí, tak my neuvidíme jedno z těch kritérií, které se bude posuzovat, a to jestli má 
vůbec nádobu. To, abychom donutili občany k tomu, aby měli nádobu, a můžou mít 
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sloučenou jednu nádobu pro pět rodin, to není problém, je důvod, který vidíte na Bránské 
ulici, jednou týdně, kdy si tam prostě naskládají k odpadkovému koši lidi pytle, protože celý 
dům nemá popelnici. To je jedna věc, kdy chceme vědět, že každý poplatník patří k nějaké 
nádobě svozové. Takže proto kód. Nalepím kód, víc nemusím nic dělat. Kód si načteme, 
přiřadíme si to, nepřihlásí se do systému, nehraje. Nemá možnost získat slevu. Což si 
myslím, že už je škoda. Nebojme se toho. Na tom konci věřím, že může být velké 
překvapení, jak větší poměr vytříděné složky, takže odměna z Eko komu. Ale snížení 
nákladů za tu likvidaci komunálního odpadu samotného. Na sběrovém dvoře máme personál 
vybaven kartičkami, takže oni hodnotí nějakým základním způsobem to, co na ten sběrový 
dvůr odvezete, jaké množství. Samozřejmě je to orientační, takže to máme rozděleno na 
nějaké tři nebo čtyři varianty objemové. Postupem systému budeme přidávat a lépe 
specifikovat ta jednotlivá kritéria. Takže teď chceme hodnotit občana, který dává odpad do 
nádoby, že ho separuje řádně a zjistíme to pouze tím, že budeme měřit všechny ty komodity. 
Takže kolik dal separátu a kolik dal komunálu. Takže nepomůžete si tím, že označíte víc 
sběrů papíru nebo plastu. V tom bodovém hodnocení se bude negativně hodnotit i 
nadprodukce. Takže pokud někdo má zvýšenou produkci separovaného odpadu, tak tu 
odměnu nedostane. Ale jsme tady od toho, pokud něčemu nerozumíte zavolejte, mailujte, 
nebojte se toho, čtěte ty stránky, opakované dotazy zveřejnujeme. Máme na to čas do srpna. 
Funguje to v jiných městech, proč by to nefungovalo tady.  
 
Ošťádal – já bych se jenom krátce zeptal na pár věcí paní ředitelko. Když tam bydlíme na 
sídlišti a je nás tam spolek lidí, kteří mají jeden kontejner na plast, další na bílý sklo, na 
barevný sklo, na papír, jak to řešit dál? To máme nedávat do kontejnerů a dávat to někam 
jinam?  
 
Horčíková – u bytových domů je věcí dohody nebo vašeho rozhodnutí, jak ten odpad budete 
třídit. Buď do pytlů a každý pytel bude opatřený kódem a odpad bude přičten na tu konkrétní 
osobu, ale předpokládáme, že dojde k jakémusi přesunu právě těch veřejných nádob 
separovaných blíže k těm bytovým domům, protože bychom chtěli dosáhnout toho, aby 
každý bytový dům nebo vchod nebo soubor vchodů měl svoji nádobu na separovaný odpad. 
Takže i ty nádoby na separovaný odpad mají kód, vy si do toho svého portfolia řeknete já 
nejčastěji dávám odpad do téhle nádoby a při tom načtení bude každé osobě přičtena 
poměrná část odpadu z té nádoby.  
 
Starosta – snad je jasněji a bude jasněji od 1.8. Možná s tou prezentací se to mohlo zkusit 
na zastupitelstvu. Na to minulý to ještě nebylo připravené. Já ještě upozorním na leták, který 
vyrobil náš ředitel kulturních služeb pan Žáček na podporu separace. Je to zdařilé, za to ho 
musím pochválit. Kde to najdeme?  
 
Žáček  –  protože bylo v rozpočtu schváleno navýšení propagace, tak ve městě Moravská 
Třebová se teď vyskytují takové kostky, teď je ta firma, která nám je za velice výhodných 
podmínek propůjčuje, tak je vymění ještě, jsou na ul. Svitavské, na náměstí a na Cihlářově 
ulici, a tam je jedna z těch stěn momentálně věnovaná tomu, takovým způsobem, který by 
měl chytit za oči každýho, tak se tam můžou podívat, přečíst si desatero k tomu, jak to 
probíhá. Je to spíš informace, že to existuje ve městě.  
 
Starosta – já jsem ještě chtěl sdělit, že jsme dostali zase nějaké ocenění. Byl jsem ve středu 
na vyhodnocení celostátního srovnávacího průzkumu město pro byznys. V rámci krajského 
kola město dopadlo na 6. místě z 15 ORP. Byly tam dvě skupiny těch problémů, jednak 
podpora podnikatelského prostředí a jednak veřejná správa. Takže na základě toho 
celostátního výzkumu a vyhlášení, které bylo minou středu v Praze, byl jsem tam pozván 
s tím, že možná na nás nějaké ocenění zbyde. Jednalo se o cenu stanovenou odbornou 
komisí, kdy tam bylo 6 měst a ta komise rozhodla pro Moravskou Třebovou a je to 
v souvislosti s projekty na úspory energií EPC veřejné osvětlení 2012 a 2014 a úspory 
energií na pěti objektech ve vlastnictví města. Jsme u veřejného osvětlení. Dalším projektem 
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byl projekt OPŽP zateplení objektu škola Palackého. To jen tak na vysvětlenou. Cena bude 
medializována. Někteří starostové se o ty naše projekty zajímali a přijedou k nám, abychom 
se s nimi podělili o zkušenosti.   

 
Konec 17:10 
 
V Moravské Třebové 24.04.2017 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 
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