
VÝPIS Z RMČ A KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 
 

ze 45. schůze Rady městské části Brno-Starý Lískovec, konané dne 04.05.2016 
v 15:45 hodin v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00  

Brno 

 
10. Oslovení k podání cenových nabídek na PD – Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad 
na veřejném prostranství městské části      
 
10. Oslovení k podání cenových nabídek na PD – Stanoviště kontejnerů na separovaný 
odpad na veřejném prostranství městské části      
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje: 
 
-seznam stanovišť separovaného odpadu, odsouhlasený s OŽP MMB ze dne 22. 4. 2016, k 
řešení dle postupu pro přiznání a uvolnění finančního příspěvku na výstavbu nadzemních 
stanovišť kontejnerů pro separovaný odpad (vytříděné složky komunálního odpadu), který tvoří 
autorizovanou přílohu č. 1 bodu tohoto jednání a nahrazuje seznam stanovišť schválený radou 
městské části ze dne 20. 4. 2016. 43. schůze, bod 25 
 
-v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, které jsou autorizovanou 
přílohou č. 3 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenových 
nabídek na zpracování projektových dokumentací „Nadzemní stanoviště pro vytříděné složky 
komunálního odpadu (VSKO, kontejnerová stání na separovaný odpad) na veřejných 
prostranstvích MČ Brno – Starý Lískovec“                                 
 
1.BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČO: 29355257 
2.Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČ 60733098  
3.DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656  
4.DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ 27753379 
5.Ing. Aleš Drlý, Helfertova 44, 613 00 Brno, IČ 66585708 
6.Ing. arch. Vilém Chroboczek, Bělohorská 4375/157, 636 00 Brno, IČ 12168980 
7.Ing. Jiří Matula, Šumavská 15, 602 00 Brno, IČ 12164798 
8.P.P.Architects s.r.o., Horova 1918/38b, 616 00 Brno, IČ 27689778 
9.Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03, IČ 68903316 
 
-komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek, která se bude konat dne 13. 5. 2016 v 9.00 
hod., ve složení 
 
1.Mgr. Jiří Dvořáček  
2.Taťana Absolínová 
3.Mgr. Jarmila Kaplanová  
4.Bc. Eva Novosádová 
5.Mgr. Jarmila Prátová. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení do 6. 5. 2016.   
 
 



Příloha č. 1 důvodové zprávy  
 

Seznam stanovišť separovaného odpadu na veřejném prostranství 
MČ Brno – Starý Lískovec, navržených k řešení v r. 2016  

a odsouhlasených OŽP MMB ze dne 22. 4. 2016 
 
 

 Ulice  Stávající separace Řešení po projednání / 
odsouhlasení na OŽP 
MMB ze dne 22. 4. 2016 

Nové 
stanoviště 
na jakém 
p.č.  

1. Dunajská 11 na vozovce 1x plasty, 
1x papír  

výstavba nového stání 
vedle v trávníku, 1x 
plasty, 1x papír, 2x sklo     

2274/18 

2. Dunajská 17 na parkovišti 2x sklo  výstavba nového stání 
vedle v trávníku, 1x 
plasty, 1x papír, 2x sklo     

2292/13 

3. Dunajská 35 na chodníku (zužuje 
průchozí profil) 1x 
plasty, 1x papír, 2x 
sklo  

výstavba nového stání 
vedle v trávníku, 1x 
plasty, 1x papír, 2x sklo   

2335 

4. Kosmonautů 
1 

na chodníku (zužuje 
průchozí profil) 1x 
plasty, 1x papír, 2x 
sklo 

výstavba nového stání 
vedle v trávníku, 1x 
plasty, 1x papír, 2x sklo, 
+ navíc na 1 kont.  1 100 l   

2484/50 

5. Kosmonautů 
2 + 4 

před č. 4 (CVČ) 
v betonovém kont. 
stání  1x plasty, 1x 
papír, 
před č.  2 (MŠ) rozbité 
betonové kont. stání 
bez kontejnerů  

rozbité kont. stání před č. 2 
zrušit a místo něho 
výstavba nového stání 
separace pro všechny 
sbírané komodity, vč. 
„zaklecování“ a ozelenění, 
všechny komodity po 2 ks 
kontejnerů    

2472/1 

6. Kosmonautů 
17 

volně přiražené ke 
stávajícímu 
betonovému boxu na 
KO  - 4x sklo, 1x 
plasty, 1x papír   

úpravy povrchu + oddělení 
od parkoviště obrubníkem, 
stávající komodity   

2484/1 

7. Kosmonautů 
23  

na parkovišti 2x sklo  výstavba nového stání u 
domu č. 23, úprava 
povrchu + oddělení od 
parkoviště obrubníkem,  1x 
plasty, 1x papír, 2x sklo    

2484/1 

8. Vltavská 9 na parkovišti 1x plasty, 
1x papír, 2x sklo 

výstavba nového stání 
vedle v trávníku (pozn. + 1 
kont separace 1 100 l lze 
do kont. na KO), 1x 
plasty, 1x papír, 2x sklo + 
navíc na 1 kont.  1 100 l   

2262/3 



9. Vltavská 3 část na chodníku, část 
na zeleni – 1 plasty, 1x 
papír, 2x sklo 

výstavba nového stání 
naproti po bývalém tržním 
místě, 1 x plasty, 1x 
papír, 2x sklo + rezerva 

2734 

10. Labská 3 na chodníku 2x sklo 
(malé popelnice) – 
nijak nezavazí, ale 
poblíž je v špatném 
technickém stavu 
silniční zeleň (po kdysi 
umístěném stánku)  

výstavba nového stání, 
„zaklecování“, ozelenění, 
rezerva pro elektroodpad 
+ co půjde pro víc kont. 
na jednotlivé komodity   

2250/13  

11. Labská 21  na vyvýšeném 
asfaltovém místě a na 
trávníku 2x plasty, 2x 
papír, 2x sklo  

místo ponechat, ale upravit 
a rozšířit dle standardů, 
„zaklecování“ a ozelenění, 
2x plasty, 2x papír, 2x 
sklo  

2225/8 

12. Oderská 9 na chodníku (zužuje 
průchozí profil) 1x 
plasty, 1x papír, 2x 
sklo 

výstavba nového stání 
vedle do trávníku 
zapuštěné, vč. 
„zaklecování“ a ozelenění, 
1x plasty, 1x papír, 2x 
sklo + rezerva co místo 
dovolí  

2229/12, 
2225/1 

13. U Hřiště 11 v trávníku 2x sklo  výstavba nového stání 
vedle  v trávníku a 
v rozšířeném stavu pro 
všechny sbírané 
komodity + rezerva co 
místo dovolí 

2484/56 

14. U Hřiště 21 
(OC AMUR) 

na parkovišti 1x plasty 
(klecový kontejner), 1x 
papír, v trávníku o 
kousek dál 2x sklo  

výstavba nového stání 
vedle do trávníku za 
nynějšími plasty, papír, 1x 
plasty (klecový 
kontejner), 1x papír, 
v trávníku o kousek dál 
2x sklo + rezerva co 
místo dovolí  

2330/8 

15. Krymská 15  u vchodu do trafa 2x 
sklo  

výstavba nového stání 
v trávníku Krymská 9 - 
naproti stanovišti KO přes 
chodník, 1x plasty, 1x 
papír, 2x sklo  

2367/19 

16. Irkutská 3 část na chodníku, část 
na zeleni – 1x plasty, 
1x papír, 2x sklo 

výstavba nového stání – 
posun na p.č. 2367/6, „ na 
vozovce značení, aby 
nestála auta (v trávníku), 
1x plasty, 1x papír, 2x 
sklo 

2367/6 



17. Kyjevská u 
nového 
parkoviště  

v trávníku 1x plasty, 1x 
papír 

zrušit – přístup je jen 
z vozovky; výstavba 
nového naproti přes 
vozovku na Kyjevská 3 – 
naproti stanovišti KO přes 
chodník, snížit obrubník,  
1x plasty, 1x papír, 2x 
sklo nebo jen 1x plasty, 
1x papír  

2367/31 

18. Klobásova u 
Tatranu  

na chodníku 2x sklo  výstavba nového stání 
v trávníku před „Ligáčem“, 
velikostně na všechny 
komodity, sklo zatím 
ponechat na stávajícím 
místě – chodník je široký, 
ruka se nedostane ke 
kont. – zvony, projekčně 
vyřešit, příp. i zúžením 
chodníku na klasicky 3 m   

455/1, 462 

19. Kroupova 

108 (bývalá 

městská 

policie)  

v trávníku 2x sklo 

(malé popelnice 240 l) 

zrušit, magistrát chce 

postupně rušit nádoby 240 

l – důvodem je, že se tam 

objevuje z větší části KO   

 

20. Sevastopolská  na výzvu JUDr. 
Továrkové reagovali 
občané, že zde separace 
chybí  

výstavba nových stání pro 
všechny sbírané komodity 
(v trávníku v prostředním 
pásu ulice), OŽP MMB  
tady  podporuje výstavbu u 
každého kont. stání – je 
zde dostatek místa a 
možnost propojit stání na 
KO se stáními na separaci   

 

20./1 Sevastopolská 
11 

 1x plasty, 1x papír, 2x 
sklo (vejdou jen malé)  

2419/1 

20./2 Sevastopolská 
9-10 

 1x plasty, 1x papír, 2x 
sklo (podle velikosti 
místa) 

2419/1 

20./3 Sevastopolská 
5-6 

č. 6 2x sklo popelnice 
240 l 

1x plasty, 1x papír, 2x 
sklo  

2419/1 

20./4 Sevastopolská 
1-2 

 1x plasty, 1x papír, 2x 
sklo (malé) 

2419/1 

 
Pozn. OŽP MMB doporučuje, kde je dostatečně velká plocha, budovat nová 
stání s rezervou pro další kontejnery.   
 


