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Vyjádření odboru životního prostředí k návrhu projektu v rámci participativního 
rozpočtu města Písek 
 
Název projektu: Lavičky podél Otavy 

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 7 odst. 2 
a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), příslušný podle níže 
uvedených zákonů a podle platného organizačního řádu k zajištění jednotlivých agend na 
úseku životního prostředí (1), ve smyslu posouzení proveditelnosti projektu v samostatné 
působnosti obce (2), sděluje následující stanovisko: 
 
Projekt není v rozporu se záměry města a splňuje formálně Pravidla participativního rozpočtu 
města Písek, avšak odbor ŽP upozorňuje na následující specifika, která bude nutno vyřešit, 
případně v projektu upravit: 
 

- Ve všech podobných lokalitách mimo širší centrum města (s absencí kamerového 
systému) je vždy určitá míra vandalismu, a to zejména na odpadkových koších. Je 
tedy riziko, že klasické plastové koše navržené v rozpočtu projektu (á 3.500 Kč) 
budou trpět vandalismem a část z nich může postupně skončit v řece Otavě, 
podobně jako se tomu děje v jiných částech města podél řeky. Z tohoto důvodu odbor 
ŽP doporučuje v této lokalitě umístit typ košů, které budou odolné proti poškození, 
tedy například betonové zapuštěné apod. Tyto koše ale budou dražší a také 
náročnější na vývoz. Zde tedy bude nutno upravit rozpočet projektu 

 
- S navýšením počtu košů v lokalitě, při zvážení vhodného typu, lze souhlasit, a to i 

s ohledem na relativní blízkost některých provozovatelů rychlého občerstvení 
produkujících obaly (MC Donald, KFC), kdy předmětná promenáda je jednou 
z hlavních přístupových tras k těmto zařízením 
 

- K lavičkám nemá odbor ŽP připomínek s tím, že pouze doporučuje dobře zvážit typ 
laviček, a to s ohledem nejen na vandalismus, ale i možné špinění sedáků častým 
sezením mládeže na opěradlech a také s ohledem na životnost, údržbu apod. Nyní 
jsou navrženy lavičky v ceně 6.000 Kč, která pro pořízení sofistikovanější lavičky 
nemusí být dostačující 
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- Odbor ŽP také upozorňuje, že umístěním laviček může dojít k efektu shromažďování 
některých, zejména zahraničních obyvatel z nedalekých ubytoven, a s tím související 
vyšší produkce odpadu v okolí laviček 
 

 
Závěr:  
Projekt je v souladu se záměry města, je v souladu s platným územním plánem a je 
proveditelný. Odbor ŽP doporučuje pouze zvážit drobné úpravy projektu (zejména 
u typu košů) s tím, že projekt doporučuje jako přínosný. 
 
 

 

 

 

 

Ing. Miloslav Šatra   

vedoucí odboru životního prostředí 

 
1) Posouzení souladu projektu s platnými právními předpisy ve smyslu přenesené 

působnosti obce s rozšířenou působností - podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, všechny ve znění pozdějších předpisů 

2) Posouzení souladu projektu se záměry města Písku a posouzení proveditelnosti 
projektu ve smyslu samostatné působnosti obce  

 


