
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 

Zprávy z odboru životního prostředí 
Příspěvky na ošetření stromů 

   V roce 2011 bylo na území města ošetřeno z velké části za městské peníze devět stromů v rámci 
akce, která se opakuje již třináctý rok. Celkové náklady na ošetření činily 49 440 Kč, z toho přispělo 
město částkou 41 700 korun. 
   Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní řadu významných funkcí (estetickou, 
mikroklimatickou, hygienickou, ekologickou atd.). Tím se významně podílejí na zlepšování 
životního prostředí obyvatel v našem městě. Důležité je však nejen stromy vysazovat, ale také je 
pečlivě a odpovědně ošetřovat během celého života. Ošetřování stromů je činnost, která vyžaduje 
speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Neodborný řez může způsobit nezvratné poškození, které 
bude ovlivňovat strom po celý jeho život, případně v horších případech život stromu výrazně zkrátí. 
Proto i letos vyhlásilo město Svitavy program na podporu ošetřování významných stromů rostoucích 
na území města. Přednostně bude příspěvek přiznán na ošetření  stromů, jejichž stav lze 
charakterizovat jako rizikový. Ošetření spočívá v provedení bezpečnostního a zdravotního řezu, 
sanaci dutin, případně zabezpečení koruny stromu proti jejímu rozlomení umístěním bezpečnostní 
vazby. Příspěvek nebude poskytován na kácení stromů. Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno 
podat do 30. března 2012 odboru životního prostředí MěÚ Svitavy (zde lze vyzvednout potřebný 
tiskopis a získat podrobné informace). K žádosti je nutné doložit kopii katastrální mapy se situačním 
zákresem předmětného stromu. V žádosti může žadatel uvést návrh odborné firmy, která by byla 
schopna ošetření stromu provést, případně výši své spoluúčasti na uhrazení nákladů na ošetření. 
Odbor ŽP všechny žádosti posoudí a zajistí zpracování cenové nabídky od odborné firmy. Poté 
všechny materiály předá k posouzení Ekologické komisi Rady města Svitavy, která rozhodne o 
poskytnutí příspěvku nebo zamítnutí žádosti. Komise bude rozhodovat podle kritérií, kterými jsou 
význam daného stromu z hlediska městské zeleně, stupeň poškození a výše spoluúčasti vlastníka 
stromu. Podáním žádosti nevzniká nárok na příspěvek. O výsledku budou všichni žadatelé písemně 
informováni. 
 
 Hana Gregorová, OŽP 
 

Speciální kontejnery na elektroodpad 
 
   Občané Svitav mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a 
baterií. Nezisková společnost ASEKOL,  která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, ve městě 
Svitavy ve spolupráci s odborem životního prostředí k tomuto účelu rozmístila čtyři speciální 
kontejnery. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších 
spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. 
Z průzkumu společnosti ASEKOL vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou 
například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, 
která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina 
elektrických hraček. Dále společnost ASEKOL podle zkušeností umisťuje jeden kontejner na cca 4 
tis. obyvatel. Proto byly ve Svitavách umístěny čtyři kontejnery.    
   Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení - například klávesnice, 
kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky, fény, apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 
cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení – například televizory, pračky, 



lednice – mohou občané i nadále odevzdávat na sběrném dvoře. Do kontejnerů se nemohou vhazovat 
zářivky, televize, monitory. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení 
kontejnerů hradí společnost ASEKOL.  
   Kontejnery mají i speciální kapsu určenou na baterie. Přestože společnost ASEKOL sběr baterií 
přímo nezajišťuje, rozhodla se kontejnery využít i k tomuto účelu.  
   Čtyři červené kontejnery byly rozmístěny v souladu s tím, kam jsou občané zvyklí donášet vybrané 
složky komunálního odpadu, a tak, aby byl snadný přístup umožněn co největšímu počtu obyvatel.  
   Město Svitavy kontejnery na drobný elektroodpad od společnosti ASEKOL vítá jako vynikající 
doplněk stávající sběrné sítě. Sběr elektroodpadu ve Svitavách pravidelně vzrůstá a  nové kontejnery 
tento trend ještě podpoří.  
 
Seznam míst, kde jsou ve Svitavách rozmístěny kontejnery na drobné elektrozařízení:  

1 sídliště u vlakového nádraží – parkoviště u restaurace Družba a prodejny QANTO 
2 sídliště Lány – ul. Svitavská u bývalého Koloniálu 
3 ul. U Stadionu – před budovou společnosti SVITAP 
4 ul. Wolkerova alej – malé parkoviště u Fabriky (před prodejnou QANTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Takto vypadá kontejner na drobné elektrospotřebiče a baterie :  
            rozměry : půdorys    120 x 130 cm, výška  170 cm 
 
Pavel Čermák 
  
Referuje: Marek Antoš , vedoucí odboru ŽP 


