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Zápis č. 3

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 12. března 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: 

Ing. Vladimír Holan, radní

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

RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí

Pan Libor Pokorný, Predmostenzis

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Predmostenzis - údržba Knejzlíkových sadů vypásáním travnatých ploch ovcemi případně 
kozami - informace předkladatele záměru.

3. Vyhodnocení koncepce EVVO za období 2006 -2015.
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4. Zkapacitnění kanalizace Přerov – ČOV Henčlov (Ing. Hudeček).

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/8-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Predmostenzis - údržba Knejzlíkových sadů vypásáním travnatých ploch ovcemi případně 
kozami - informace předkladatele záměru.

- Pan Pokorný doplnil předem zaslané informace. Statek v němž budou chovány ovce a kozy 
sousedí s Knejzlíkovými sady. Bude v něm zaměstnán pracovník se zkušenostmi s chovem.

- Na jednání komise se dostavila RNDr. Ludmila Landsmannová.

- Zvířata budou na noc zavírána na statku. Záměrem projektu je myšlenka „Kulturní krajina, ani 
sad ani park.“ 

- RNDr. Juliš doplnil – záměr směřuje k přirozenému výletišti. Do budoucna je potřeba najít 
formy spolupráce spolku a města, formu koexistence.

- Pan Pokorný uvedl, že o napětí v elektrickém ohradníku (které není lidskému zdraví 
škodlivé), budou informovat občany výstražné tabulky.

- Ing. Závěšický diskutoval navržené pařezení a přesouvání el. ohradníků. Připomínka pro 
Odbor správy majetku města a komunálních služeb, na webu města nelze nalézt „Plán péče 
přírodní památky Na Popovickém kopci.“ 

- Po bohaté diskuzi členové komise dospěli k následujícími stanovisku: „Komise životního 
prostředí doporučuje ošetřování travních porostů formou spásání (ovce a kozy) v areálu 
bývalých Knejzlíkových sadů a přírodní památky Na Popovickém kopci.“

Pro/8-Proti/1-Zdržel se/0

- Komise žádá odbor STAV o přizvání zástupců komise na jednání ve věci údržby
Knejzlíkových sadů.

- Zástupci Komise životního prostředí delegovaní na výše uvedená jednání: RNDr. Václav 
Karabina, RNDr. Josef Chytil, Ph.D., Ing. Alice Kutálková.

  Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0

Ad3) Vyhodnocení koncepce EVVO za období 2006 -2015.

- RNDr. Machalová v krátkosti uvedla předem zaslané obsáhlé materiály (jak vyhodnocení tak 
vlastní koncepci). Upozornila, že platná koncepce končí až závěrem letošního roku.

- RNDr. Juliš vysvětlil důvod zaslání materiálů. Může pro komisi sloužit jako „zásobník 
nápadů“ pro příští připravovanou koncepci. Představil vybraný souhrn aktivit, které byly 
naplánovány a informoval jak byly plněny. Přednesl úvahu o budoucí struktuře koncepce a 
konkrétních akčních plánech EVVO. V popředí zájmu zřejmě do budoucna budou kategorie 
veřejnost, podpora škol a úřad (např. zelené úřadování apod.).

- Na základě prostudování zaslaných materiálů lze ke koncepci posílat připomínky a nápady 
průběžně RNDr. Machalové na e-mail yvona.machalova@prerov.eu.
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Ad4) Zkapacitnění kanalizace Přerov – ČOV Henčlov (Ing. Hudeček).

- Ing. Hudeček okomentoval svůj předem zaslaný souhrnný materiál a nově prezentoval 
fotografie, kterými dokumentoval postup výstavby akce (část Kozlovice a Dluhonice). Ocenil 
její užitečnost a význam pro životní prostředí.

Ad2) Různé

- Předsedkyně navrhla podpořit záměr Útulku Dr. Matinové pro zatoulaná zvířata Přerov,
vybudovat 4 nové kotce, na základě žádosti zaslané předsedkyni vedoucí útulku. Po krátké 
diskuzi komise hlasovala o následujícím návrhu: „Komise životního prostředí doporučuje 
Radě města zařadit do investičního plánu přístavbu nových kotců v útulku.“

      Pro/6-Proti/2-Zdržel se/1

- Ing. Závěšický vznesl návrh na projednání organizace péče o zeleň v Přerově na některém 
z dalších jednání KŽP.

- Pan Rozek připomněl, že je potřeba dále pracovat s problematikou chovu psů v Přerově. 
Zasazuje se o časté kontroly psů městskou policií.

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 30.4.2015 od 16:00 hod., v zasedací místnosti „životního 
prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

V Přerově dne: 12. března 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


