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Zápis č. 2

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 12. února 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

Jaroslav Rozek

Ing. Václav Závěšický

Omluveni:

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

RNDr. Ludmila Landsmannová

Elena Skoupilová

Hosté: 

Pavel Košutek, náměstek primátora

Ing. Vladimír Holan, radní

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí

Ing. Radek Koněvalík, ředitel TSMPr

Gabriela Navrátilová

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Problematika chovu psů v Přerově.

3. Predmostenzis - údržba Knejzlíkových sadů vypásáním travnatých ploch ovcemi případně 
kozami.



2

4. Vnitřní předpis o informování veřejnosti v případě zvýšených koncentrací znečišťujících látek 
v ovzduší

5. Různé.

Zápis:

Ad1) 

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 
řádném svolání a usnášeníschopnosti. Přivítala a představila hosty. Potom nechala schválit program 
jednání.

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Problematika chovu psů v Přerově

- K bodu měli členové KŽP k dispozici v předstihu zaslané podrobné podkladové materiály
zpracované TSMPr a odborem ekonomiky k provozu útulku pro psy, finanční vyčíslení 
příjmů a nákladů jak na provoz útulku tak celkově k problematice chovu psů (včetně položek 
za úklid) v Přerově.

- Po krátkém úvodu předala předsedkyně komise slovo řediteli TSMPr.

- Ing. Koněvalík podal obšírný komentář o počtech psů a koček v útulku, finanční nákladnosti 
provozu útulku. V roce 2014 byly přistavěny v útulku 4 nové kotce a přístavba dalších 4 je 
v plánu (cena cca 20 – 30 tis/kotec). Útulek je majetkem města, TSMPr v něm hospodaří na 
základě nájemní smlouvy. Dále popsal historii sběru exkrementů, používaných technických 
prostředků včetně různých sběrových pomůcek (např. druhů sběrných sáčků).

- RNDr. Juliš doplnil informace o stavu koček a kastračním programu koček. Náklady cca 1500 
Kč/kočku.

- Paní Navrátilová informovala o současném stavu počtu zvířat v útulku, cca 15 kusů.

- Ing. Kutálková uvedla souhrn vyčíslených nákladů a příjmů z hlediska nákladů na úklid psích 
exkrementů a příjmů z poplatků za psy. Poukázala na řešení sběru exkrementů v Bystřici pod 
Hostýnem formou speciálních schránek a v nich uložených papírových jednoúčelových sáčků. 
Upozornila na nejednotnost ve značení pravidel pro pohyb psů v Michalově u jednotlivých 
vchodů (4 případy), či jejich absence v případě dalších vchodů.

- RNDr. Juliš popsal zkušenosti s umisťováním sáčků pro sběr exkrementů v Michalově.

- Ing. Koněvalík informoval o systému provozu a zavírání parku Michalov. Doporučil hledat 
informace o řešení problematiky sběru psích exkrementů ve srovnatelně velkých městech jako 
je Přerov. 

- Ing. Holan navrhl využít „pionýrskou louku“ jako místo setkávání chovatelů psů včetně 
zřízení překážek pro psy.

- RNDr. Juliš informoval o omezeních ke stavební činnosti na uvedené lokalitě, neboť se 
nachází v záplavové zóně.

- V závěru tohoto bodu předsedkyně vyzvala členy komise k vyjádření ve věci uvedené 
problematiky, čehož někteří využili k drobným doplněním.
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Ad3) Predmostenzis - údržba Knejzlíkových sadů

- K záležitosti vypásání travnatých ploch ovcemi případně kozami organizovaným 
o.s. Predmostenzis a případné dotace na tuto činnost byl v předstihu zaslán písemný materiál
(dopis Odboru majetku komisi ŽP včetně kopie dopisu o.s. Predmostenzis Odboru majetku).

- K bodu proběhla diskuze v níž Ing. Závěšický doporučil ke spásání severozápadní část ploch.
- RNDr. Juliš doporučil přizvat k vysvětlení záměru zástupce spolku, pana Pokorného, což bylo 

přítomnými akceptováno.

Ad4) Vnitřní předpis o informování veřejnosti v případě zvýšených koncentrací znečišťujících látek 
v ovzduší

- RNDr. Juliš požádal členy komise  o jejich názor z hlediska občana na to kdy a jakými 
způsoby se k nim informace dostanou. Podrobně vysvětlil postup prací a získání podkladů pro 
tvorbu vnitřního předpisu (text předpisu byl v předstihu rozeslán).

- Ing. Čagánek doplnil informace o praktickém průběhu vzniku smogové situace.

- K bodu proběhla krátká diskuze.

Ad2) Různé

- Předsedkyně informovala členy komise o e-mailem zaslaných „Připomínkách a návrzích“ 
zaslaných Ing. Hudečkem v den jednání komise v 15:12 hod., který organizační pracovník pro 
členy komise vytiskl. Ing. Hudeček text slovně doprovodil a m.j. z hlediska kladného přínosu 
pro životní prostředí vyzdvihl důležitost akce Vak Přerov „Zkapacitnění kanalizace Přerov –
ČOV Henčlov“. K této problematice Ing. Hudeček připraví na některé následující jednání 
komise podrobnější informaci.

- Komise projednala podmínky soutěže Předzahrádka roku 2015 předložené Ing. arch. Janem 
Horkým (podklady byly zaslány v předstihu) a do odborné poroty soutěže Předzahrádka roku 
2015 byl za komisi ŽP hlasováním nominován Ing. Václav Závěšický.

      Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0

- Paní Jana Dostálová hovořila o potřebě častějšího sečení zeleně na veřejných plochách 
v Žeravicích.

- Ing. Kutálková navrhla nákup plastových kontejnerů na kovoodpad (hliníková víčka od 
jogurtů, hliníkové a kovové tuby od zubních past, kovové a hliníkové obaly od nápojů,  
hliníkové obaly od čokolád, plechovky od potravinových konzerv, víčka od piva). Této akci 
musí předcházet kampaň pro obyvatele (média). Zdůvodnění: do obou sběrných dvorů TSMPr 
je možné nosit kovový odpad větších rozměrů, ale z domácností výše zmiňovaný drobný 
kovoodpad dosud končí ve směsném komunálním odpadě.

- Ing. Kutálková dále podala informaci z pracovní skupiny PO3 Rozvoj infrastruktury a 
zlepšení životní prostředí v rámci ITI Olomoucká aglomerace (ITI=integrované teritoriální 
investice), kde město Přerov má 4 své zástupce. Na 1. jednání této skupiny bylo rozhodnuto 
o nutnosti připomínkování a případné revizi stávajícího Seznamu projektů k podání za město 
Přerov. Nový seznam byl za Přerov zpracován a odeslán ke dni 11.2.2015. Na příštím jednání 
(16.2.) bude podrobně představen a po schválení ze strany zpracovatele integrované strategie 
rozvoje území Olomoucké aglomerace (Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy), 
Magistrátu města Olomouce a nositele programu ITI (Odbor evropských projektů), vyvěšen 
na webových stránkách města Přerova. O průběhu a výsledcích práce pracovní skupiny PO3 
chce předsedkyně Komise ŽP všechny členy pravidelně informovat na jednáních KŽP.

- Předsedkyně komise navrhla tzv. oprášit informace a podrobnosti k projektu „Zelené 
úřadování na Magistrátu města Přerova“, které jsou známé z cca doby před 5 lety. V tu dobu  
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proběhl prostřednictvím externí organizace tzv. ekoaudit a byla snaha z odboru Stavebního 
úřadu a ŽP Magistrátu města postupně toto zelené úřadování zavést. Nesetkalo se to však 
s velkou podporou tehdejšího vedení Magistrátu a celý projekt „usnul“. Přitom by se jednalo 
o výrazné zviditelnění města Přerova v tom kladném slova smyslu. Připojilo by se realizací 
tohoto projektu k městům, které toto zelené úřadování již mají úspěšně zavedené, jsou na něj 
hrdí a prezentují se v médiích i na příslušných webových stránkách. Jako příklad lze uvést 
např. město Hradec Králové, Opava,…atd. Předsedkyně navrhuje zařadit tento bod na některý 
z příštích jednání a podrobněji členy Komise a další zájemce ze strany Magistrátu s tímto 
projektem seznámit.

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 12.3.2015 od 16:00 hod., v zasedací místnosti „životního 
prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

V Přerově dne: 12. února 2015

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

……………………….                                                                           ……………………….

Ing. Jaroslav Čagánek          Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník                    předsedkyně komise

Přílohy: 

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +

Rada města Přerova

tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a


