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VVyjma tepla službyyjma tepla služby
všeho druhuvšeho druhu

M
·me sto öedes·t zamÏst-

nanc˘ a kromÏ tepelnÈho

hospod·¯stvÌ se vÏnujeme

vöemu, na co si v oblasti Ëinnosti

podnik˘ technick˝ch sluûeb vzpome-

nete, uvÌtal n·s ¯editel TS HB

Ing. ZdenÏk Endrle.

Sběrný dvůr přestává stačit

Podnik se star· o kompletnÌ odpa-

dov˝ servis pro zhruba Ëty¯icet tisÌc

obyvatel HavlÌËkova Brodu a okolÌ. Ke

svozu komun·lnÌho odpadu pouûÌv·

öest pres˘ od firmy Kobit na podvoz-

cÌch äkoda s tÌm, ûe postupnÏ p¯e-

ch·zÌ na znaËku MAN. Ke svozu

velkoobjemovÈho odpadu slouûÌ Ëty¯i

nosiËe kontejner˘. Komun·lnÌ odpad

se odv·ûÌ na mÏstskou skl·dku P¯iby-

slavi s roËnÌ kapacitou 32 000 tun, na

nÌû se finanËnÏ podÌlÌ kromÏ HavlÌËkova

Brodu i éÔ·r nad S·zavou a dalöÌch

asi pades·t obcÌ HornÌho Pos·zavÌ.

ÑProvozujeme sbÏrn˝ dv˘r s roËnÌ

kapacitou sedmi tisÌc tun odpadu,

coû je na hornÌ hranici. Proto snad

zanedlouho otev¯eme dalöÌ dv˘r

z grantu EvropskÈ unie. N·klady se

odhadujÌ na dvacet milion˘ korun,

p¯ÌspÏvek z EvropskÈ unie m˘ûe b˝t

aû 90 procent. äance je velk· a nov˝

dv˘r se zhruba stejnou roËnÌ kapaci-

tou bychom mohli otev¯Ìt nap¯es-

rok,ì podotkl ¯editel TS HB.

Vyzráli na černé skládky

V HavlÌËkovÏ BrodÏ majÌ kolem

stovky separaËnÌch st·nÌ na plasty,

papÌr a sklo. V t¯ÌdiËce se potom dÏlÌ

PET lahve podle t¯Ì barev, fÛlie

a tetrapaky. Zbytkov˝ plast zhodnotÌ

cement·rna v Pr·chovicÌch jako

alternativnÌ palivo. Podnik prod·v·

papÌr a sklo, v˝hodou je, ûe vy¯eöil

jeho t¯ÌdÏnÌ na bÌlÈ a barevnÈ podle

poûadavku skl·ren.

ÑV r·mci mobilnÌho svozu projÌûdÌme

mÏsto a ze stanoviöù odv·ûÌme kusov˝

odpad. NeËek·me, co n·m kdo p¯i-

veze do dvora, ale jezdÌme za obËany,

kte¯Ì majÌ p¯esnÈ informace o stano-

viöti a termÌnu p¯istavenÌ kontejneru.

To se vypl·cÌ jako ̇ Ëinn· prevence Ëer-

n˝ch skl·dek, jejichû problÈm je u n·s

jiû dnes pouze okrajov .̋ Toto opat¯enÌ

p¯in·öÌ v˝znamnou ˙sporu penÏz. Neû

ale obËana nÏco nauËÌte, je to bÏh na

dlouhou traù. Potom je t¯eba systÈm

udrûovat, aby se na nÏj lidÈ mohli spo-

lehnout,ì vysvÏtlil Ing. Endrle.

Se dvěma „štírky“

TS HB se starajÌ zhruba o t¯icet

kilometr˘ z celkov˝ch asi osmdes·-

ti kilometr˘ chodnÌk˘ ve mÏstÏ. P¯i

tÈto Ëinnosti se uplatÚujÌ vozidla 

Multicar 26, na uûöÌch chodnÌcÌch

p¯edevöÌm v historickÈm centru

a öpatnÏ dostupn˝ch mÌstech pra-

cujÌ dva kloubovÈ nosiËe Holder 

C Trac 2.42 s radlicÌ a sypaËem od

firmy Simed a frÈzou Westa.

ÑSh·nÏli jsme podobnou obratnou

techniku a dostali jsme se pr·vÏ

k tÈto znaËce. PoprvÈ jsem Holder

vidÏl pracovat v JesenÌku a ¯ekl jsem

si, ûe pokud to zvl·dne tam, poradÌ si

se zimnÌ ˙drûbou i u n·s. Dnes jiû

m·me Holdery jako prvnÌ v republice

Od roku 2000 jsou Technické služby Havlíčkův
Brod (TS HB) příspěvkovou organizací města.
Z toho vyplývá i hlavní cíl firmy, efektivně
a kvalitně plnit požadavky města se zhruba
pětadvaceti tisíci obyvateli ležícího na
Českomoravské vrchovině u řeky Sázavy.
Dodejme, že jméno po Karlu Havlíčku Borovském
nese Brod od roku 1945.

Technické služby
Havlíčkův Brod mají jako
první v republice dva
kloubové nosiče 
Holder C Trac 2.42. 
Pracují v agregaci s radlicí
a sypačem od firmy Simed
a frézou Westa
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dva a jsme s nimi vöestrannÏ spoko-

jeni. Jeden se star· s pomocÌ radlice

a frÈzy o zimnÌ ˙drûbu novÈho h¯iötÏ

s umÏlou tr·vou, kam nesmÌ velk·

technika. V lÈtÏ zde bude Holder

dos˝pat granul·t a kart·Ëovat plo-

chu. Z vÏtöÌch podvozk˘ vyuûÌv·me

k zimnÌ ˙drûbÏ znaËky Liaz, Praga

a traktorovÈ nosiËe v agregaci s radli-

cemi a sypaËi,ì dodal Ing. Endrle

a pokraËoval:

ÑVzhledem k tomu, ûe oba Hol-

dery jsou tÈmÏ¯ novÈ, nem·me

s nimi û·dnÈ z·vaûnÈ problÈmy

a jejich provoz je bezporuchov .̋ Oce-

Úujeme spolehliv˝ nonstop servis od

firmy Kis Plus, kter· Holder zastu-

puje v »eskÈ a SlovenskÈ republice.ì

Čas je proti

V mÏstech a obcÌch se v souËas-

nÈ dobÏ diskutuje o novele vyhl·öky

o odpovÏdnosti majitel˘ nemovitostÌ za

zimnÌ ˙drûbu p¯ilehl˝ch chodnÌk˘.

Pokud bude schv·lena a odpovÏdnost

p¯ejde na mÏsta a obce, p¯inese jim

to znaËn˝ n·r˘st ˙kol˘ a vyööÌ finanËnÌ

n·roËnost.

ÑMÏsto udrûujeme podle zimnÌho

operaËnÌho pl·nu, kter˝ stanovÌ mÌsta

a termÌny ˙drûby. Ten bude nutno

p¯epracovat a rozöÌ¯it o dalöÌch asi

pades·t kilometr˘ chodnÌk˘ za po-

sÌlenÌ techniky i poËtu pracovnÌk˘. 

Je-li dnes obËan zvykl˝ jÌt r·no do

pr·ce po oöet¯enÈm chodnÌku, po

schv·lenÌ novÈ legislativy nebudeme

termÌny p¯edevöÌm v okrajov˝ch mÌs-

tech stÌhat. NÏkde bude uklizeno

t¯eba aû za dva dny,ì ¯ekl ¯editel TS

HB a nav·zal:

ÑPominu-li finanËnÌ hledisko, kde

vzÌt lidi? Moûn· si r·di vydÏlajÌ

d˘chodciÖ Podle mÏ ale odpovÌda-

jÌcÌ poËet pracovnÌk˘ neseûeneme.

M·-li b˝t zimnÌ ˙drûba efektivnÌ, musÌ

b˝t udÏl·na vËas.

Uölapan˝ chodnÌk 

se snÏhovou krus-

tou jiû nikdo neukli-

dÌ. UvÏdomuji si, ûe

souËasn˝ z·kon sice

nenÌ fÈr, ale vöech-

na dalöÌ ¯eöenÌ bu-

dou jen horöÌ.ì

Rozhodli se
sbírat

St¯edisko ve¯ej-

nÈ zelenÏ udrûuje

zhruba sto hekta-

r˘ travnat˝ch ploch, 

likviduje bioodpad

a pro¯ez·v· stromy.

Protoûe HavlÌËk˘v

Brod leûÌ ve vlhkÈ

oblasti a z·stupci

mÏsta se rozhodli

pro sbÏr posekanÈ

hmoty, uplatnÌ se

technika, kter· si

dob¯e poradÌ i s vlhËÌ

tr·vou. MulËujÌ se

pouze nÏkterÈ okra-

jovÈ Ë·sti mÏsta.

ÑK oöet¯ov·nÌ p¯Ìkop˘ jsme si

po¯Ìdili r·diovÏ ¯Ìzenou sekaËku Spi-

der. S ˙spÏchem u n·s pracujÌ dva

samochodnÈ ötÏpkovaËe Eliet Super

Pro 2000 s v˝konem benzinovÈho

motoru 18 konÌ a p¯Ìzniv˝mi para-

metry spot¯eby. Jsou provoznÏ ne-

n·roËnÈ, poradÌ si s vÏtvemi do

pr˘mÏru dvan·cti centimetr˘ a likvi-

dujeme s jejich pomocÌ takÈ v·noËnÌ

stromky. ätÏpku nejradÏji pouûÌv·me

jako mulË na nejbliûöÌ z·hon, protoûe

tvrdÌm, ûe nejlepöÌ doprava je û·dn·

doprava,ì dodal öÈf TS HB.

St¯edisko oprav komunikacÌ m·

na starosti opravy v˝tluk˘ a Ëinnosti

souvisejÌcÌ. VÏnuje se i ˙drûbÏ ve-

¯ejnÈho osvÏtlenÌ ËÌtajÌcÌho zhruba

dva tisÌce svÏteln˝ch bod˘. D·le se

podnik star· o sportovnÌ za¯ÌzenÌ

mÏsta ñ zimnÌ stadion, kryt˝ pla-

veck˝ bazÈn, koupaliötÏ a zmÌnÏnÈ

novÈ h¯iötÏ s umÏl˝m povrchem.

Provozuje mÏstskou hromadnou

dopravu osmi autobusy na devÌti lin-

k·ch. To je mezi podniky technick˝ch

sluûeb jev ojedinÏl .̋ ��

Jan Kroupa
Foto autor
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Kapacita sběrného dvora přestává stačit, a tak v Havlíčkově Brodě zřejmě příští rok
přibyde dvůr další
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