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Vyjádření odboru životního prostředí k návrhu projektu v rámci participativního 
rozpočtu města Písek 
 
Název projektu: Podzemní kontejnery 

 
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 sice není v rozporu se záměry města a splňuje formálně Pravidla participativního 
rozpočtu města Písek, nicméně odbor se přiklání ke stanovisku, že v tomto konkrétním 
případě převáží negativa nad pozitivním přínosem, a to z následujících důvodů: 

 
- V místě mezi ulicemi Dr. Horákové  x  17. listopadu, kde se nachází stávající 

stanoviště na tříděný odpad, je nynější počet velkokapacitních kontejnerů 
dimenzován na určitý objem odpadu, a to s ohledem na větší počet občanů bydlících 
v panelácích. Umístěním 3 podzemních kontejnerů objemovou kapacitu nijak výrazně 
nezvýší  
 

- Navíc v relativně malé vzdálenosti (do 200 m), před restaurací Olympie, již umístěné 
3 podzemní kontejnery jsou 
 

- Podzemní kontejnery, které jsou záměrně opatřeny malým vstupem pro vhoz, budou 
znamenat snížení uživatelského pohodlí pro občany lokality, zejména pro seniory 
(odpad se musí nafragmentovat tak, aby prošel vstupem). Tato skutečnost pak může 
mít negativní vliv tvorby skládek odpadu v okolí podzemních kontejnerů 

 
- Navržené místo nepatří do frekventované nebo historické části města, kde by 

pohledová kontaminace lokality nadzemními kontejnery byla natolik neúnosná, že by 
vyvolala nutnost výměny za podzemní kontejnery v hodnotě cca 1 mil. Kč 

*MUPIX00BNQJZ* 



 Strana 2 (celkem 2) 

 

- Dle stanoviska Městských služeb Písek s.r.o. každé další stanoviště s podzemními 
kontejnery navyšuje celkové náklady na obsluhu – údržbu, kdy současný počet 
podzemních kontejnerů ve městě Písku je z hlediska pravidelné obsluhy hraniční. 
V případě umísťování dalších stanovišť by se musel adekvátně navýšit vozový park 
a personál pro obsluhu těchto nových podzemních kontejnerů 

 
 
 
Závěr:  
Projekt je sice v souladu se záměry města, je v souladu s platným územním plánem 
a je proveditelný, nicméně odbor životního prostředí doporučuje, vzhledem 
k charakteru místa a potřebné kapacitě, zachovat spíše současné nadzemní 
kontejnery. Ve věci lze také uvažovat o zřízení krytých stanovišť pro nadzemní 
kontejnery (podobně jako je tomu na sídlišti Portyč), kdy dojde k vylepšení 
vzhlednosti místa, při zachování současné kapacity a zachování uživatelského pohodlí 
při třídění pro občany lokality. 
 
 

 

 

 

 

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  

 


