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Anotace
V souladu se schváleným Plánem práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova
na rok 2016 předkládáme Zprávu o komunálních službách za rok 2015. Zpráva popisuje
jednotlivé komunální služby prováděné ve městě v uplynulém roce.

Zpráva o komunálních službách za rok 2015
Níže uvedené komunální služby ve městě zajišťuje Odbor správy majetku a komunálních
služeb. Popisované agendy zajišťují 3 pracovníci odboru.

1. Odpady
Služby v odpadovém hospodářství zajišťuje pro město Tišnov společnost KTS EKOLOGIE s.r.o.
V r. 2015 byly celkové náklady na odpadové hospodářství města Tišnov bez prostředků
souvisejících s investicemi 6.090.855 Kč. V porovnání s rokem předešlým došlo k
nepatrnému poklesu o cca 25.000 Kč.
V podzimních měsících byla dokončena rekonstrukce areálu Sběrného dvora včetně
vybudování kompostovací plochy. Při slavnostním otevření byla ve spolupráci se svozovou
společností občanům předvedena svozová a komunální technika s možností projížďky po
areálu.
Tříděný odpad
V r. 2015 bylo vytříděno 458 t separovaného odpadu (plasty, papír, sklo), což je o 30 t více
než v roce 2014.
K mírnému poklesu o 2% došlo opět u skla. Množství papíru po 3 letech úbytku hmotnosti
vzrostlo o 5%. Rapidně vzrostlo opět množství plastů, tentokrát o 23%. Poprvé se vytřídilo
více plastů než skla.
Ve městě bylo k 31. 12. 2015 rozmístěno 52 kontejnerů na papír (svoz týdně), 66 na plasty +
nápojové kartony (svoz týdně) a 46 na směsné sklo (svoz 1x za 4 týdny), 20 na bílé sklo (svoz
1x za 4 týdny).
Téměř 5 let se mohou občané registrovat do motivačního systému pytlového sběru plastů.
Prozatím se zaregistrovalo 719 rodin, které za rok 2015 vytřídily 26,64 tun plastů v 9.462
pytlích. Celková úleva z poplatku za odpad bude u zúčastněných občanů činit za vytříděné
množství 106.553 Kč.
Společnost Eko-kom a.s. vyplatila městu za rok 2015 odměnu 1.054.703 Kč za vykázané
množství tříděného odpadu, což je o 9 % více než v roce předešlém. Rozdíl je způsoben
nárůstem množství plastů a optimalizací sběru papíru.
Město Tišnov vynaložilo za svoz tříděného odpadu meziročně shodně částku 593.966,20 Kč,
jelikož se jednotkové ceny nezměnily.
Osm let třídíme v Tišnově bioodpad ve vilové zástavbě města. Celkem bylo vytříděno do
nádob na bioodpady 219,5 tun bioodpadu, na sběrném dvoře bylo vytříděno dalších 101,9
tun bioodpadu.
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Ve spolupráci se společností KTS Ekologie s.r.o. a Diecézní charitou Brno probíhá 2x ročně
humanitární sběr textilu a ošacení.
Do kontejnerů na textil, které jsou rozmístěny po městě, bylo uloženo celkem 34,4 tun

textilu.
V rámci podpory třídění bylo v roce 2015 zakoupeno za 50% finanční spoluúčasti společnosti
Eko-kom a.s. 700ks sad tašek na třídění odpadu. Dalších 800 ks bude na základě aktuálního
zájmu objednáno v jarních měsících již z prostředků města. Tašky jsou v současné době
distribuovány občanům při úhradě poplatku za odpad. Tašky na třídění se velmi osvědčily v
jiných městech v minulých letech a vždy s efektem navýšení množství vytříděných komodit.

Směsný komunální odpad
Množství směsného komunálního odpadu z domovního svozu a ze sběrného dvora kleslo o
195 tun. Náklady na svoz a likvidaci směsného odpad jsou srovnatelné s rokem předešlým.
Třídění odpadů tak přispělo k poklesu množství jak u směsného domovního odpadu, tak u
směsného velkoobjemového ze sběrného dvora.
Příjem z poplatků za komunální odpad, vč. sankčních navýšení a dluhů činil 4.531.911,02 Kč.
Místní poplatek pro rok 2015 činil 500 Kč/osobu.
Četnost svozu košů je 2x týdně, zpravidla v úterý a pátek. Svoz zajišťují pracovníci
organizační složky „Úklid a údržba města Tišnova“.

Zpětný odběr, nebezpečné odpady
Sběrný dvůr města je místem zpětného odběru elektrozařízení. Místo zpětného odběru
slouží nejenom pro občany Tišnova.
Drobná elektrozařízení a tužkové baterie lze uložit i do stacionárních červených kontejnerů
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umístěných na stanovištích po městě. Drobná elektrozařízení a tužkové baterie je možné
předat i do E-boxu umístěného při vstupu do budovy Polikliniky, který je po rekonstrukci
Polikliniky opět v provozu.
Stále jsou v budově radnice zdarma k dispozici papírové krabičky Ecocheese pro
shromažďování baterií v domácnostech.
Za nebezpečný odpad bylo vynaloženo 205.408 Kč podobně jako v roce předešlém.
Vytříděno bylo 6,7 t nebezpečného odpadu a 22 tun pneumatik.

2. Veřejná zeleň (§ „Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň“)
Nejvýznamnějším výdajem § Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň činila v roce 2015 realizace
2. etapy projektu Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov v částce 4.128.709 Kč.
Na projektovou přípravu Parku pod kostelem bylo vynaloženo 224.818 Kč a realizace opravy
druhé opěrné zdi pod kostelem si vyžádala náklady ve výši 871.674 Kč včetně projektu.
Dalšími významnými náklady v této oblasti jsou především pohonné hmoty ve výši 350.558
Kč a dále již jen nákupy materiálu či drobné opravy strojů.
V projektu Regenerace zeleně pokračovaly práce na sídlišti Pod Květnicí a v areálu ZŠ 28.
října, kdy byly některé stromy pokáceny a ostatní ošetřeny odborným řezem. Bylo vysazeno
152 ks stromů a více než 5000 keřů, 3000 ks bylo keřů poléhavých, které byly osazeny pro
zpevnění prudkých svahů. Projekt byl ukončen v letních měsících. Celkové náklady na
realizaci projektu činí 9.436.790 Kč. Dotace činí 5.250.000 Kč. V roce 2016 bude provedena
náhradní výsadba za neujmuté stromy a keře. Jelikož se podařilo firmě v parném létě
veškeré výsadby uzalévat, bude náhradní výsadba minimální.
V Tišnově zajišťuje sečení travnatých ploch a částečně i údržbu keřů organizační složka
„Úklid a údržba“. Udržuje se 23 ha parkové trávy v různých svažitostech v četnosti sečení 68x za rok a 8 ha luční trávy v různých svažitostech v četnosti 1-2x za rok.
Pomoc při sečení zejména svažitých ploch
zajišťuje nový dálkově řízený mulčovací stroj
SPIDER (na snímku). V místních částech jsme
zvýšili počet sečí ploch ze 2 na 3 seče.
Kromě sečení provádí organizační složka „Úklid a
údržba“ většinu zahradnických prací: kácení
stromů, některé řezy stromů, řez živých plotů,
zakládání a rekonstrukce travnatých ploch a
výsadby okrasných keřů.
V podzimních měsících bylo vysazeno v rámci náhradní výsadby několik alejových stromů a
na Stanoviskách jsme pokračovali v obnově třešňové aleje vysazením 30 ks třešní.
Ve stejný čas byla také zrekonstruována plocha veřejné zeleně do reprezentativnější
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podoby.

3. Komunikace
Město Tišnov je správcem místních komunikací a chodníků. Město Tišnov prostřednictvím
organizační složky „Úklid a údržba města Tišnova“ udržuje při zimní i letní údržbě celkem
27,9 km místních komunikací a 33,5 km chodníků.
Při zimní údržbě v roce 2015 byl použit posypový materiál za 65.633 Kč a posypová
sůl za 50.528 Kč. Celkem bylo v souvislosti se zimní údržbou provedeno 15 zásahů (v roce
2014 to bylo 10 zásahů). Na jaře jsme provedli kompletní zametení komunikací a chodníků,
čištění dešťových vpustí, obnovu nátěrů přechodů pro chodce, obnovu vodorovného
dopravního značení vyhrazených parkování pro ZTP, parkovacích stání v ulicích K Čimperku,
Dlouhá a Formánkova.
Průběžně
je
prováděna
oprava
poškozených
chodníků,
dopravních značek a informačního
systému. V jarních měsících byla
provedena
oprava
komunikací
tryskovou metodou, na kterou bylo
použito 108 tun materiálu v ceně
335.906 Kč. Opraveny byly dvě
schodiště v havarijním stavu. V
druhém pololetí roku 2015 byly
provedeny opravy chodníků v ulici
Klášterské a v sídlišti U Humpolky
v celkovém objemu 254 tis. Kč. Nově vybudovány byly chodníky v atriu ZŠ Smíškova za 175
tis. Kč. Během letního období proběhla rekonstrukce části komunikace v ulici Osvobození v
celkovém finančním nákladu téměř. 0,9 mil. Kč.
V sídlišti pod Klucaninou byly instalovány dopravní značky označující zónu 30km/h,
čímž se dopravně zklidnila celá oblast
a rozšířila se možnost parkování na
místních komunikacích. V blízkosti
školy 28. října bylo zřízeno dětské
dopravní hřiště. Z důvodu zvýšení
bezpečnosti chodců na přechodech
bylo v září provedeno zvýraznění čtyř
důležitých přechodů pro chodce
vodorovným a svislým dopravním
značením. Před koncem roku byla
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provedena oprava nefunkčního odvodnění a zpevnění místní komunikace vedoucí od
prodejny zemědělských potřeb k ulici Janáčkové.
V průběhu roku bylo nově zjištěno 13 vraků umístěných na místních komunikacích.
Všechny byly postupně vyřešeny a z místních komunikací odstraněny.

4. Veřejné osvětlení
Opravy a údržbu veřejného osvětlení zajišťuje
smluvně společnost Jicom, spol. s r.o., která zvítězila
ve výběrovém řízení na roky 2015-2016. Ve městě je
celkem 1217 ks světelných bodů. Celkové náklady na
údržbu a opravy veřejného osvětlení nad rámec
smluvních vztahů činily 365.614 Kč. Za elektrickou
energii bylo uhrazeno 1.3 mil. Kč.
V první polovině roku byla na webu města
zprovozněna služba umožňující občanům nahlásit
poruchu veřejného osvětlení.
V závěru roku bylo vyměněno 5 stožárů veřejného
osvětlení za domy na ul. Horové a 6 stožárů podél
chodníku směrem k ulici Hornické. Nově bylo
rozšířeno veřejné osvětlení v ulici Ostrovec o tři
stožáry veřejného osvětlení. Vyměněny byly tři
svítidla veřejného osvětlení před novým hřbitovem.
Na investice do veřejného osvětlení bylo v roce 2015
vydáno 510 tis. Kč.
Během roku 2015 byly při dopravních nehodách poškozeny 3 sloupy veřejného
osvětlení. Způsobena byla škoda ve výši 69 tis. Kč, z čehož pojišťovna uhradila z pojistného
plnění částku 66 tis. Kč.

5. Ostatní komunální služby
Úklid a údržba veřejného prostranství
Významnou a velmi nákladnou komunální službou je pravidelný úklid veřejného prostranství
od drobných odhozených odpadků a psích exkrementů, který zajišťuje kompletně
organizační složka „Úklid a údržba města Tišnova“, a to v současnosti denně v centru
(nádraží náměstí a okolí kostela), 3x týdně v širším centru města a 2x týdně v ostatních
částech města (včetně sídlišť). Ve městě je zaveden pro majitele psů systém sběru psích
exkrementů pomocí sáčků. Majitel psa si může vybrat, zda použije tradiční plastový sáček či
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papírový sáček s lopatkou. Plastové sáčky jsou umísťovány do společných schránek spolu s
papírovými. Roční náklady na pořízení sáčků činí průměrně 27.000 Kč.
Na konci roku byla spuštěna mobilní a webová aplikace Lepší místo, prostřednictvím které
mají občané další možnost, jak nahlásit závady či nedostatky na veřejném prostranství.
Dětská hřiště
Hřiště prodělala v minulých letech důkladnou rekonstrukci. Ve městě je nyní 16 dětských
hřišť, kde probíhá pravidelná údržba a úklid. V jarních měsících proběhla tradiční pravidelná
výměna písku v pískovištích a před sezónou byly některé herní prvky opraveny. Byla
provedena povinná roční kontrola hřišť certifikovaným odborníkem.
V jarních měsících bylo zbudováno hřiště Street workout Tišnov při cyklostezce Ivo Medka.
Celkové náklady na realizaci činily 316 000 Kč. Od začátku jsme komunikovali s místní
komunitou, jejíž členové se na rozhodování o konečné podobě hřiště podíleli. Hřiště je
určeno pro věkovou skupinu 15-50 let. Hřiště se těší velké oblibě. V podzimních měsících
jsme zde zpevnily přístup ke hřišti a osadili lavičku. Na podzim bylo taktéž vybudované nové
hřiště v Jamném se třemi herními prvky.

6. Tišnovské trhy
V roce 2015 proběhlo v Tišnově na náměstí Míru celkem 33 trhů, na kterých se vystřídalo
720 prodejců.
Trhy byly zahájeny 28.
března
Jarní
trhovou
slavností, a poté se konaly
každé sobotní dopoledne až
do 7. listopadu. Sezónu
uzavřely trhy 28. 11. a 29.
11. 2015 se za účasti
místních škol, školek a
spolků konal Adventní
jarmark škol, který byl
ukončen
rozsvícením
vánočního
stromu
na
náměstí.
Již tradičně se uskutečnily jarní a podzimní bleší trhy s organizační podporou občanského
sdružení Za sebevědomé Tišnovsko a Městské kulturní středisko Tišnov ve spolupráci s
městem připravilo čtyři programově bohaté trhové slavnosti – jarní, rodinnou, podzimní a
adventní.
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Tišnovské trhy jsou stále hojně navštěvované a také zájem prodejců je narůstající.
V průběhu roku byla zveřejněna anketa na Tišnovské trhy, zda měnit dobu či den konání
trhů a také získat podněty, co by se dalo vylepšit. Po vyhodnocení ankety se současný stav
jeví jako uspokojivý. Pokud by se trhy rozšířily o další pracovní den v týdnu, vyvstal by hlavní
problém se zajištěním kvalitní nabídky zboží od prodejců a další nemalé komplikace by
nastaly s parkovacími místy na náměstí.
Organizaci trhů zajišťuje odbor správy majetku a komunálních služeb s výpomocí organizační
složky Úklid a údržba města Tišnova.
Srovnání údajů za poslední 3 roky:
Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Počet trhů

30

32

33

Počet prodejců

615

638

720

Vybráno na poplatcích
Průměr za 1 trh

75.580 Kč

79.530 Kč

101.915 Kč

2.519 Kč

2.485 Kč

3.088 Kč

7. Pohřebnictví
K 31. 12. 2015 bylo v Tišnově provedeno 25 pohřbů, z toho 18 na starém hřbitově Na Hrádku
a 7 na pohřebišti v Šatanech. Do evidence nájemci hrobových míst nahlásili k uložení 72
uren. Celkem bylo uzavřeno 232 nájemních smluv na prodloužení doby nájmu k hrobovému
místu či z důvodu změny nájemce.
Za loňský rok bylo na pohřebnictví čerpáno z rozpočtu města 141.265 Kč a rozpočtové příjmy
činily celkem 335.178 Kč.
Nutno ovšem podotknout, že většinu prací na hřbitovech zastanou pracovníci organizační
složky Úklid a údržba města Tišnova.
Na obou tišnovských hřbitovech celoročně probíhají převážně ruční úklidové práce. Na
hřbitovech byly provedeny drobné opravy a zednické práce, včetně opravy schodů na
novém hřbitově a drátěného oplocení v zadní části hřbitova. Na starém hřbitově bylo třeba
také zpevnit rozvozem drtě některé části cestiček. Rovněž byla potřebná opakovaná
chemická likvidace plevelů a údržba vzrostlé zeleně na obou hřbitovech. Koncem roku bylo
nakoupeno 9 kusů nových laviček na doplnění a postupnou obnovu již dosluhujících.
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V roce 2015 nemusel být řešen žádný sociální pohřeb.
Zaznamenáváme občasné podněty od návštěvníků obou hřbitovů na drobné vandalské činy
v podobě krádeže kytic, věnců, pošlapání květin apod. Tato hlášení předáváme strážníkům
městské policie, kteří při pravidelných obchůzkách hřbitovy kontrolují. Kontrola rovněž
probíhá při odemykání a zamykání hřbitovů v ranních i večerních hodinách ostrahou firmy
LARN Brno spol. s r.o.

8. Toulavá a opuštěná zvířata
Za minulý rok bylo odchyceno a předáno do záchytných kotců na sběrném dvoře v Tišnově
celkem 20 toulavých či opuštěných psů. Z tohoto počtu 14 odchytů provedla firma LARN
Brno spol. s r.o., která na základě smlouvy zajišťuje odchyty zvířat pro Tišnov, 3 výjezdy byly
neúspěšné. Ostatní případy řešili strážníci městské policie nebo zvířata dovedli občané.
Po zveřejnění výzev se podařilo dohledat majitele. Pět psů bylo předáno náhradním
majitelům.
Bohužel nejvíce hlášení zaznamenáváme ve večerních hodinách nebo o víkendu, kdy je k
zásahům nezbytné povolávat společnost LARN.
V loňském roce díky úspěšnému umisťování psů nebylo nutné využívat služeb brněnského
útulku S.O.S. zvířatům, spol. s r.o., který se na základě smlouvy s městem o opuštěná zvířata
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stará.
Z rozpočtu města bylo v roce 2015 na zvířata vyčerpáno celkem 15.807 Kč z celkových
40.000 Kč.

Ing. Václav Drhlík
Ing. Jiří Kubíček, Eva Zavřelová
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