
Informace o realizacích konkrétních akcí plánovaných v oblasti zeleně s výhledem na 
následující roky a plány práce v oblasti odpadového hospodářství a správě zeleně 

1. VEŘEJNÁ ZELEŇ 

Realizované akce 2022: 

1. Realizace výsadeb ve Vratíkově – výsadba keřů, trvalek i stromů. Výsadba byla zadána 
Jihomoravskému kraji jako náhradní výsadba za rozsáhlé kácení v areálu nemocnice. 

2. Výsadba trvalkových záhonů na Masarykové náměstí a před ZŠ Slovákova. Výsadby byla 
realizovaná v rámci smlouvy s firmou Vykrut jako kompenzace za neprovedené seče. 
Nasmlouváno je 7 sečí za rok, přičemž v roce 2022 proběhly seče pouze 4. 

3. Dosadby v lokalitě Otakara Kubína a Na Chmelnici 
4. Pořízení dvou pyramidálních nádob na výsadbu květin o výšce 140 cm do areálu parku u 

zámeckého skleníku 
5. Úprava zeleně v okolí hřiště na Hrádkově (zmlazení keřů, odstranění náletů, odstranění keřů 

zasahujících do sítě kolem hřiště 

Řezy a kácení: 
1. Výchovné řezy 50ks ovocných stromů v lokalitě pod překladištěm (dotační výsadba) + 

rozvrstvení štěpka ke stromům. 
2. Kácení torz, havarijních a rizikových stromů ve svahu na ulici Dukelská + bezpečnostní řezy 

stromů nad el. vedením a silnicí 
3. Výchovné řezy 25 ks javorů na ulici Havlíčkova 
4. Ořez sakur na ulici Švermova a hlohů na ulici Palackého náměstí 
5. Prosvětlovací řezy javorů v Bačově v lokalitě Kolomaznice 
6. Havarijní a rizikové kácení stromů. 

a. Třešeň za bytovým domem na ulici Na Vyhlídce 19 (silně prohnilý kmen i kosterní 
větve) 

b. Lípa na ulici Sokolská (z důvodu rozsáhlé hniloby se rozlomila) 
c. Břízy u bytových domů na ulici O. Kubína – 2x 
d. Douglasky na ulici Otakara Kubína u lékárny – 2x 
e. Smrky na ulic Komenského u parkoviště restaurace Slavia – 2x 

Informace o údržbě veřejné zeleně: 
Dodavatelem služeb je na základě Smlouvy o údržbě zeleně spol. VYKRUT zahradní služby a.s. 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 9 měsíců.  

Informace o údržbě veřejné zeleně ve sloučených obcích: 
• Údržbu veřejné zeleně v obci Vratíkov provádí na základě objednávky firma Dopes, s.r.o. 
• Údržbu veřejné zeleně v obci Bačov provádí na základě objednávky Sbor dobrovolných 

hasičů Bačov. 
• Údržbu veřejné zeleně v obci Mladkov provádí na základě objednávky firma Služby 

Boskovice, s.r.o. 
• Údržbu veřejné zeleně v obci Hrádkov provádí na základě objednávky firma Služby 

Boskovice, s.r.o. Od roku 2023 dojde na základě požadavků osadního výboru ke změně 
firmy. 



Informace o údržbě hřbitova: 
Údržbu hřbitova provádíme základě smlouvy na poskytování služeb spojených s obstaráváním 
správy pohřebiště pan František Přikryl. Smlouva je účinná od 1.1.2008 a výpovědní doba činí 12 
měsíců. 

Informace o údržbě veřejné zeleně v parku před nemocnicí: 
Údržbu městské zeleně v parku před nemocnicí provádí na základě smlouvy o dílo Nemocnice 
Boskovice s.r.o. Smlouva je platná od 1.8.2007 a je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 
3 měsíce. 

Plánované akce 2023 a dále: 

a. Sokolská – hlavový ořez celého stromořadí lip (celkem 64 ks) 
b. Provedení inventarizací 300 ks dřevin, zhodnocení jejich zdravotního stavu a zanesení 

zjištěných informací na portál „Stromy pod kontrolou„. Na tomto portálu budou informace 
přístupné veřejnosti. Inventarizace již započala a bude pokračovat v roce 2023. 

c. Dle výsledků zhodnocení zdravotního stavu dřevin realizace doporučených opatření – ořezy, 
kácení, instalace vazeb. (např. vrba pod poštou, lípa v parkovišti na ulici Bílkova, vrby u 
hřiště na ulici Bílkova, památné stromy v zámeckém parku a na ulici Hradní, lípy u kříže u 
náměstí Dr. Snětiny,…) 

d. Z keřového patra vyřezání proschlých starých jalovců, zejména na ulicích: Komenského, 
Bezručova, U Vážné studny, Potoční – u Židovského hřbitova, Dukelská v areálu Červené 
zahrady. 

e. Radikální zmlazení přerostlých keřových porostů tvořených hlohyní (Pyracantha) a to zejména 
na ul. Sušilova vedle hasičů a sauny, na ulici Komenského, na ulici Mánesova u parkoviště u 
MSSS. 

f. Zdravotní a bezpečnostní řezy stromů v Bačově dle požadavků osadního výboru. 
g. Provedení výchovných řezů mladých výsadeb např. okrasné jabloně u Slavie, izolační zeleň u 

překladiště, mladé výsadby v sídlištích Komenského, Bílkova, Hybešova,… 
h. Radikální probírka svahu na ul. Hliníky. 
i. Radikální probírka dřevin ve svahu na ulici Dukelská způsobem pololesního hospodaření. 

Současný stav je vzhledem k bezpečnosti provozu dlouhodobě neudržitelný. 
j. Havarijní a rizikové kácení stromů. Proběhne v rozmezí měsíců leden až březen. Náhradní 

výsadby jsou řešeny v rámci rozhodnutí o kácení. 
k. břízy na ulici Lidická (takřka odumřelé) – 3 ks 
l. břízy před nemocnicí (odumřelé) – 2 ks 
m. břízy v areálu nemocnice (silně odcházejí) – 2 ks 
n. bříza Na Vyhlídce (odumřelý terminál, napadena houbou) – 1 ks 
o. třešně na ulici Rovná (hniloby v tlakovém větvení) – 2 ks 
p. smrk na náměstí 9. května (staticky nebezpečný) – 1 ks 
q. smrk v Hrádkově (pod el. vedením) – 1 ks 
r. sakura na náměstí Dr. Snětiny (odumřelá) – 1 ks 
s. modřín na ulici Komenské (silně proschlý, odchází) – 1 ks 
t. borovice před ZŠ Sušilova (dvoják u báze prohnilý, nakloněná nad komunikaci) – 1 

ks 



u. borovice u hřiště ve Vratíkově (nakloněné nad hřiště, probírka porostu) – 2 ks 
v. borovice na ulici Pod Střelnicí u domu č.p. 2037 (poškozuje střechu domu) – 1 ks 
w. + havarijní kácení v případě nepředvídatelných okolností (stromy rozlámané od 

jinovatky či sněhu) 
x. Eliminace invazivního akátu na ulici Lidická a Pod Střelnicí. 
y. Eliminace invazivních křídlatek z veřejné zeleně zejména na ulici Podhradí. 
z. Postupné odstranění silně invazivního pajasanu žláznatého z výsadeb města (výskyt na sídlišti 

na ul. Bílkova). 
aa. Zdravotní řez štědřenců na ulici Havlíčkova. 
bb. Postupné přetvoření letničkových záhonů na trvalkové (snížení nákladů na údržbu 

v následujících letech, naopak vyšší náklady pro realizaci) a tvorba nových trvalkových 
záhonů – Kapitána Jaroše, Sokolská, u Slavie, na hřbitově vedle plůtku u vstupu a ve 
čtvercích uprostřed dlažby. 

cc. Postupné zamulčování výsadeb (trvalkových, keřových) kůrou, štěpkou či štěrkovým mulčem. 
Doplnění mulče v již zamulčovaných výsadbách např. Růžové náměstí. Kůra a štěpka jsou 
materiály, které se postupně rozkládají a je nutné je doplňovat. 

dd. Obnovení přestárlých záhonů s růžemi (Wolkerova, u nemocnice) případně jejich přetvoření na 
výsadby keřové či trvalkové (ulice Komenského). 

ee. Přesetí a nové založení květnatých louček (Komenského, U ZŠ Slovákova). 
ff. Zhotovení pásové výsadby cibulovin - naproti ZŠ Sušilova, u pošty přes silnici. 
gg. Zhotovení nových keřových výsadeb - ul. Husova k Albertu, park u Albertu ke světelné 

křižovatce.  
hh. Úprava prostoru u židovského hřbitova po provedeném vyřezání jalovců. 
ii. Vyřešení prostoru kolem ZŠ na náměstí 9. května – zhotovení PD. 
jj. Úprava prostoru před gymnáziem na Palackého náměstí – předělání letničkového záhonu na 

trvalkový. Řešení po domluvě se Zelenou peřinou. 
kk. Úprava záhonů na parkovišti na ulici Hradní – celkové předělání. Výsadby bylinek, trvalek a 

růží. Řešení po domluvě se Zelenou peřinou. 
ll. Vyřešení prostoru v okolí lázní a parkoviště u lázní – zhotovení PD. 

2. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

V letošním roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele služby „Odpadové hospodářství 
a údržbu místních komunikací a chodníků v Boskovicích“. Výběrové řízení vyhrála firma Recovera 
Využití zdrojů a.s., sídle Španělská 1073/10 Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO 25638955 a byla 
podepsána smlouva č. 208/2022-TOŽP Smlouva o poskytování služeb odpadové hospodářství 
a údržba místních komunikací a chodníků v Boskovicích platná od 1. 7. 2022. Předmětem plnění 
této smlouvy v odpadovém hospodářství jsou svoz a likvidace komunálních odpadů, 
velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů, separace, bioodpadů, odpadkových košů. Dále 
sem spadá provoz sběrného dvora, úklidy černých skládek a úklid psích exkrementů. Firma 
Recovera je hlavním partnerem města v odpadovém hospodářství. 
Dále město Boskovice spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s., pro 
zpětný odběr elektrozařízení s firmou ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. Pro zpracování textilu 
Textil Eco a.s., pro výkup a zpracování nejen kovů Kovošrot Hensl s.r.o. a Remat Letovice s.r.o. 

Město Boskovice má zavedený Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství 
(dále jen „MESOH“). Základem systému je evidence komunálního a separovaného odpadu, 
sledování primárních odpadových toků, stanovení úrovně třídění a obslouženého objemu nádob 



nebo pytlů. Všechna získaná data se evidují databázi a dají se dále vyhodnocovat. Na základě 
vyhodnocení lze lépe stanovit poplatek za odpady, získat více finančních prostředků za třídění 
odpadů, omezit komunální odpad a celkově optimalizovat odpadové hospodářství ve městě 
a sloučených obcí. 

V rodinných domech se třídí plast a papír do čirých pytlů, které občané dostanou zdarma na 
MěÚ Boskovice. V letošním roce je plánováno rozdání barevných nádob s QR kódem, které město 
poskytne pomocí dotace. Nádoby budou určené pro separaci plastu, papíru a bioodpadu. Pytle (poté 
i nádoby) jsou odváženy přímo od rodinných domů. V bytových a panelových domech se třídí do 
kontejnerů ve veřejné síti nebo po domluvě s předsedy jsou k BD přistaveny kontejnery nebo 
nádoby určené k separaci dle počtu osob v BD. Návod a manuály k systému jsou veřejné a jsou 
umístěny na webových stránkách města. Po zapojení do systému je každý odměňován virtuálními 
EKO body, které je možné na konci roku v rámci OZV přepočítat na úlevu z poplatku. Každá 
domácnost může sledovat množství svezeného odpadu a udělení EKO bodů na svém odpadovém 
účtu.  MESOH rok trvá od 1.10. – 30.9., pak následuje dvouměsíční reklamační období, kdy mohou 
občané ještě dodatečně nahlásit změny, které jim nesedí v odpadovém účtu a můžeme je řešit. Poté 
se MESOH rok uzavírá a vyhodnocují se úlevy na poplatku za odpady. 

V roce 2022 bylo realizováno: 
• Od začátku roku probíhala setkání s předsedy bytových domů, kteří měli zájem řešit 

separaci odpadů u svého domu. Vzniklo nové stanoviště u osmipatrového domu na 
Komenského 41 - 45, dále bylo rozšířeno stanoviště na Komenského 23 – 33 (u 
Orlovny) a Husova 21 – 27. 

• Na městský úřad si přišlo vyzvednout pytle na tříděný odpad za rok cca 1 500 osob. 
• Bylo rozdáno 247 ks kompostérů. 
• Ve městě je celkem umístěno 110 žlutých kontejnerů a 53 žlutých nádob na plast, 94 

modrých kontejnerů a 44 modrých nádob na papír, 70 kontejnerů na sklo, 48 kontejnerů 
na bioodpad, 16 kontejnerů na textil, 9 červených kontejnerů na elektroodpad, 10 šedých 
kontejnerů na kovy a 22 zelených nádob na oleje. 

• Nadále platí, že do plastu je možné třídit nápojové kartony a plechovky od nápojů. 
• Probíhá svoz pytlů od rodinných domů 1x měsíčně plast a papír dle harmonogramu. 
• Bylo zveřejněno mnoho článků k systému MESOH na webu města a v Boskovickém 

zpravodaji. 
• Svoz bioodpadů je prováděn 2x týdně. První svoz probíhá celoročně a je v úterý nebo středu 

všechna stanoviště. Druhý svoz 13 stanovišť probíhá od března do října a je v pátek nebo 
sobotu. 

• Je zaveden sběr velkoobjemového odpadu, a to v jarní a podzimní etapě, vždy v pěti 
termínech na pěti stanovištích (Dukelská parkoviště, Hybešova na křižovatce s ul. 
Kosmonautů, parkoviště u Slavie, Mánesova parkoviště, parkoviště Nám. 9. května). 
Termíny přistavení kontejnerů jsou zveřejňovány na webu města a v Boskovickém 
zpravodaji. 

• V podzimní etapě je také zaveden sběr bioodpadů do velkoobjemových kontejnerů a to ve 
dvou termínech na čtyřech stanovištích (Dukelská, Mánesova, Ant. Navrátila, 
Hybešova). 

• Na požadavek OV jsou velkoobjemové kontejnery umísťovány i do sloučených obcí.  
• Na Recoveru je nahlášen z naší strany odvoz několikero televizí, ledniček a dalšího 

elektrozařízení. Běžnou součástí separačních stanovišť jsou i pneumatiky, lina, koberce, 



matrace, velký nábytek, autoskla, kabely aj. Jedná se de facto o zakládání černých 
skládek a snahou je tyto skládky redukovat. 

• V soutěži nazvané „My třídíme nejlépe“ kterou vyhlašuje autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM, a.s., pod záštitou Jihomoravského kraje se Město Boskovice umístilo na 
4. místě ve své kategorii z 11 zúčastněných. 

• Probíhala jarní a podzimní etapa deratizace města. Pokládky na některých lokalitách se 
dělaly vícekrát. 

• Došlo k obnově mobiliáře se zaměřením na dětská hřiště a to vnitroblok Wolkerovo náměstí, 
park Palackého náměstí u gymnázia, dětské hřiště vnitroblok Komenského-Husova, 

• Vandalové poškodili 6 ks laviček a 12 ks betonových košů a 2 zelené koše na PE (řešeno 
s MP Boskovice). Např. byly zničeny 2 lavičky a 2 koše u pekárny Wilk na ul. 17. 
listopadu v hodnotě cca 30 000 Kč. 

Úkoly k řešení v odpadovém hospodářství města Boskovice v roce 2023: 

Nadále budeme jednat s bytovými domy, abychom optimalizovali jejich stanoviště, kde bývá 
hodně nádob na SKO. Po společné domluvě jim budou dodány nádoby na separovaný odpad. 
S předsedy stále probíhá komunikace. Mohou nám nahlásit se souhlasem obyvatele BD, aby všichni 
z BD byli zapojeni do systému. Každý bytový dům se řeší individuálně.  

V rámci systému probíhá neustálá komunikace s občany, kteří řeší odpadové účty, svoz 
nádob a možnosti, jak se v rámci MESOH systému mohou zlepšit.  

 Otázky, které budou k řešení do budoucna – snížení svozu SKO od rodinných domů na 1x za 
14 dnů, zrušení separačních stanovišť na parkovištích u obchodních domů, konzultace s firmou 
Mesoh ohledně přidělování Eko bodů za nakupování. 

Nadále se bude provádět environmentální výchova a osvěta v oblasti nakládání s odpady 
(diskuze, web, facebook, Boskovický zpravodaj) a to pomocí článků, rozhovorů, atd. 

V jarních měsících se budou vydávat nádoby. Bude dovezeno 650 ks žlutých nádob pro sběr 
plastů, 560 ks modrých nádob pro sběr papíru, 500 ks hnědých nádob pro sběr bioodpadů, 16 ks 
žlutých kontejnerů o objemu 1 100 l, 16 ks modrých kontejnerů o objemu 1 100 l a 8 hnědých 
kontejnerů o objemu 1 100 l. Uvedené počty jsou včetně 10 % navýšení, jako rezerva pro další 
zájemce. Celková logistika výdeje a evidence nádob bude časově náročná. 

Je plánován harmonogram a načítání vývozu košů dle aktualizovaného pasportu, aby 
nedocházelo k přeplňování nebo opomíjení některých míst. 

Dotační programy: 

Z Operačního programu Životního prostředí, podporovanou z Evropských strukturálních a 
investičních fondů. Předmět podpory - prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické 
zátěže a rizika, specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů bylo pořízeno a rozdáno 247 ks 
kompostérů. Celkově město rozdalo již cca 850 ks kompostérů. 

Z Operačního programu Životního prostředí, podporovanou z Evropských strukturálních a 
investičních fondů. Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 
Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, kde bylo zažádáno 



o 1 710 ks nádob o objemu 240 l v barvě žluté, modré a hnědé a 40 kontejnerů pro separovaný 
odpad. Předpokládané dodání nádob a následný výdej je plánován v jarních měsících letošního 
roku. 


