
1 
 

Kontrolní výbor ZMM 

 

ZÁPIS O KONTROLE 

 

Provedené dne 23. 3. 2022 

 
Kontrolovaný subjekt: Jiří Šula, pracovník MěÚ Modřice. 

Předmět kontroly: údržba veřejných prostranství 

Kontrolované období: 01/2021 – 03/2022 
 

Kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení předpisů, které byly 

porušeny 
 
Dle vyjádření vedoucího pracovníka údržby a čištění města p. Šuly má četa 

v současné době šest pracovníků. V období od minulé kontroly nastoupil do čety 
pracovník s praxí v zahradnictví, což se ukázalo jako přínosné. Pro město pracuje 
na dohodu o provedení práce ještě další pracovník. 

V novém objektu na Hybešově ulici č. 596 má četa velmi dobré zázemí pro svoji 
práci. Jsou zde šatny pro pracovníky, kancelář vedoucího, hala pro úschovu techniky 
i pro posypový materiál. KV zde pouze zaregistroval neoznačení nápisem a zvonků.  

Průběžně se pořizuje poměrně drahá technika, která se používá k údržbě a čištění 
města. Letos to bude např. nakladač na posypovou sůl a další multikára zn. Bonetti. 

Práce čety se řídí jednak pevným harmonogramem a jednak aktuálními potřebami 
(např. likvidace černých skládek). V pondělí a v pátek probíhají úklidy kolem 
kontejnerových stání a mělo by probíhat vysávání psích exkrementů. V úterý, středu 

a čtvrtek se dle ročního období provádí sběr listí, zastřihávání keřů a sečení trávy. 

KV konstatuje, že nový systém třídění a svozu odpadů, kdy stovky domácností 
využívají vlastní nádoby na tříděný odpad, se na zlepšení pořádku kolem 

kontejnerových stání a množství zde uloženého odpadu neprojevil. KV se domnívá, 
že jedním z důvodů je nezahrnutí podnikatelských subjektů do tohoto systému. 
Město nemá přehled, kdo z místních podnikatelů má nebo nemá zajištěn odvoz 

odpadu, i když je to pro ně ze zákona povinné. Druhou příčinou je nesprávně 
nastavený systém třídění a svozu odpadů u bytových domů.  
Dle vyjádření p. Šuly se nový systém třídění a svozu odpadů ale pozitivně projevil 

u kontejnerů na plast. 
Firma SUEZ, která zajišťuje svoz komunálního odpadu i kontejnerových stání, by 
nově měla odklízet i odpad kolem kontejnerů. 

Pro sečení trávy je vydán seznam 11 lokalit, u nich je uvedena potřebná délka sečení 
trávy v počtu dnů. Jedna lokalita vždy zabere jeden až dva dny. Frekvence sečení je 
6 – 8 cyklů za rok. Není ale stanoven harmonogram sečení, který by jasně stanovil 

pro danou lokalitu termíny sečení trávy. To se nyní určuje „podle potřeby“. 

KV dále vytýkal nedostatečné včasné zastřihávání keřů a stromů trčících do chodníků 
a silnic. Toto by mělo v dostatečné míře probíhat v zimním období a dále dle potřeby 

průběžně během roku. Zde je vyžadována neustálá aktivní kontrola stavu zeleně. 

Údržba čistoty podchodu k tramvajové zastávce „Tyršova“. I když se četa o toto 
místo pravidelně – týdně stará vysypáváním odpadkových košů a zametáním schodů, 
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stále se to jeví jako nedostatečné. Zastávka je jedním z hlavních vstupních bodů do 
města a tudíž vytváří první dojem na naše město. Z tohoto pohledu je v údržbě 

podchodu a schodů k tramvajové zastávce ještě dost velká rezerva. 

Úklid zeleně pod mostem přes železnici mezi ulicemi Brněnská a Benešova. KV 
rozumí tomu, že se jedná o pozemek Správy železnic. Pokud se ale město není 

schopno se Správou železnic domluvit na dostatečném pravidelném úklidu nebo 
pokud druhá strana adekvátně nereaguje, může město zajistit úklid vlastními 
pracovníky alespoň v bezpečné vzdálenosti od železniční tratě. Občany nezajímá, kdo 

má jakou oblast v kompetenci, ale požaduje po vedení města, aby pořádek zajistilo 
všemi dostupnými prostředky. 

Diskutovala se i kritika svozové firmy odpadu, kdy vždy nevracejí vysypané nádoby 

na odpad na původní bezpečné místo mimo komunikaci. Bylo zdůvodňováno velkou 
fluktuací pracovníků svozové firmy a jejich nedostatečnou kázní. Dle sdělení p. Šuly 
byli na to opakovaně upozorňováni, bohužel s minimálním efektem. 

Dle sdělení p. Šuly je spolupráce s městskou policií na dobré úrovni. Ta četě hlásí 
nejčastěji černé skládky. 

Pracovní četa se sice snaží reagovat na podněty od občanů – přerostlá zeleň, 

nepořádek u kontejnerů, KV ji ale doporučuje více vlastní iniciativy, tj. nečekat na 
oznámení, mít vlastní dobrý přehled a rychle problémy řešit buď vlastní akcí (např. 
úklid kolem kontejnerů) nebo upozorněním majitele, na jehož pozemku problém 

vznikl, např. v případě přerostlé zeleně, spadeného listí nebo plodů na veřejnou 
komunikaci. 

Pro zavlažování veřejné zeleně díky příznivějšímu počasí nebylo potřeba poslední dva 
roky využívat externí zdroj pitné vody v areálu bývalé Fruty na Nádražní ulici. Ten je 
v případě potřeby stále k dispozici. 

RMM se na svém zasedání dne 22.3. 2022 usnesla vydat nařízení č. 1/2022, které 
zrušuje nařízení města č. 2/2021, které vymezovalo úseky místních komunikací a 
chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťovala sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a kterým se stanovil rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic, vydané RMM dne 14.12.2021. 

Na údržbě veřejných prostranství města se i nadále kromě vlastní pracovní čety 
podílí i několik externích firem. Ty pomáhají se sečením trávy a s úklidem sněhu, 
firma Falky navíc provádí blokové čištění. Odklízení spadlého listí zajišťuje pouze 

pracovní četa. 

Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků   
 

Mít neustálý přehled o stavu čistoty veřejných prostranství a stavu zeleně a 
samostatně pružně reagovat na vzniklé problémy. Nečekat pouze na oznámení 
od občanů. 

Vytvořit harmonogram sečení trávy v jednotlivých lokalitách, aby byl jasný přehled, 
kdy se která lokalita bude sekat a ten zveřejnit na webových stránkách města a 
ve Zpravodaji. 

Zimní období více využít pro údržbu chodníků a silnic, v předjaří se více věnovat 
zastřihávání, prořezu přerostlé zeleně a kácení stromů. V období, kdy neprobíhá 
blokové čištění (konec listopadu až začátek dubna) provádět úklid chodníků a krajnic 

vozovek. 
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Více používat vysavač na psí exkrementy, i přestože se podle sdělení p. Šuly po 
použití špatně čistí. 

Pokud problémy se zelení vznikají na soukromých pozemcích, nerozpakovat se 
vyzývat majitele k jejich odstranění. 

Více se zaměřit na čistotu podchodu a schodů k tramvajové zastávce „Tyršova“. 

Pokud se město nedohodne se Správou železnic na průběžném úklidu pod mostem 
přes železnici mezi ulicemi Brněnská a Benešova, zajistit úklid vlastními pracovníky 
alespoň v bezpečné vzdálenosti od železniční tratě. 

Neustále vyvíjet tlak na svozovou firmu odpadu, aby nádoby na odpad vracela 
na původní bezpečné místo mimo komunikaci. 

Více se zaměřit na údržbu pořádku kolem samostatných kontejnerových stání i kolem 

kontejnerů u bytových domů. 

Ve Zpravodaji zveřejnit změnu adresy sídla čety s telefonními kontakty a označit 
provozovnu nápisem a popsat zvonky. 

Seznam a označení podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá 

• Zápis z minulé kontroly KV ze dne 21. 10. 2019 

• Popis pracovní náplně pracovníků údržby a čištění města 

• Nařízení města Modřice č. 1/2022 

• Seznam lokalit pro sečení 

 

V Modřicích dne 13. 5. 2022 

 

Kontrolující: Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA ………………………………………………….  
 

 
                   Sylva Bernátová    …………………………………………………. 

 

 
S uvedeným zápisem o kontrole jsem byl seznámen dne ....19. 5. 2022.........  
 

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu ………………………………………………………….   

 

Vyjádření kontrolovaného subjektu k výsledkům kontroly: 

 

 Beru na vědomí. 

 

 

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu ………………………………………………………… 


