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Zápis č. 6

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 18. června 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Jana Dostálová

Elena Skoupilová

Omluveni:

RNDr. Ludmila Landsmannová

Jaroslav Rozek

Ing. Václav Závěšický

Hosté: 

pan Pavel Košutek, náměstek primátora

pan Radek Pospíšilík, radní

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

RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí

RNDr. Tomáš Ehl, Odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Prezentace šíření invazivních rostlin na území města a chřadnutí smrku v lesích v majetku 
města – pan Pospíšilík.

3. Analytická část koncepce EVVO – RNDr. Machalová
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4. 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) Prezentace šíření invazivních rostlin na území města a chřadnutí smrku v lesích v majetku 
města – pan Pospíšilík.

- Na celém území města Přerova, včetně jeho místních částí, se velmi rychle (až invazivně) šíří 
zejména dva druhy rostlin, a to křídlatka (japonská, sachalinská) a javor jasanolistý, v menší 
míře trnovník akát. Jsou to rostliny, které výrazným způsobem mění místní ekosystém, 
vytlačují původní rostlinstvo a nahrazují jej vlastní strukturou. V naší přírodě nemají 
přirozené škůdce. Vyskytují se na lesních pozemcích, jsou postižené plochy břehů kolem 
vodního toku řeky Bečvy a přítoků, manipulační plochy a okolí silnic všech tříd, meze mezi 
zemědělsky obhospodařovanými plochami, a další plochy.
Cílem je realizace činností a opatření k zamezení jejich dalšího šíření a odstranění těchto 
rostlin a dřevin z ploch, na kterých se již vyskytují. Konečný stav by měl být obnoven pokud 
možno do původního rostlinného a dřevinného společenstva. 
Pro to, aby se nám podařilo invazivní rostliny potlačit, je nutná součinnost Odboru
stavebního úřadu a životního prostředí, a to zejména úseků ochrany přírody a krajiny, ochrany 
lesa, zemědělského půdního fondu a částečně i vodního hospodářství. Abychom mohli 
navrhnout účinná opatření, pro rozhodnutí potřebujeme informace k následujícím okruhům:

 zda je prováděn monitoring (určení druhů, místo výskytu a plocha apod.) u těchto druhů, příp. 
kým je prováděn, včetně území města Přerova

 kterými obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí je řešeno 
zamezení rozšiřování, výskyt a povinnost likvidace nepůvodních druhů rostlin a stromů

 zda jsou na krajské resp. na celostátní úrovni realizované programy k omezování výskytu a 
šíření těchto druhů (příspěvky nebo dotační programy)

 zda jsou doporučované postupy likvidace a subjekty, které to provádějí, příp. čí je to 
povinnost

- K uvedeným bodům podal informaci RNDr. Ehl – zejména uvedl, že požádal dopisem 
Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny o zodpovězení 
následujících otázek, o nich odd. ŽP nemá poznatky:

 zda existuje a je k dispozici nějaká centrální databáze výskytu výše uvedených (případně i 
dalších – např. Robinia psedoacatia, Impatiens roylei, Rhus sp.) geograficky nepůvodních a 
invazivních druhů a zda je známo, že by byl na území Přerova, resp. stř. Moravy prováděn 
monitoring výskytu těchto geograficky nepůvodních a invazivních druhů

 zda se centrálně uvažuje s nějakou formou regulace volného prodeje, a tedy i 
nekontrolovaného šíření výše uvedených geograficky nepůvodních a invazivních druhů  - řada 
lesnických i sadovnických firem má stále přímo ve své nabídce např. druhy Acer negundo, 
Robinia psedoacatia, Rhus sp. jako dřeviny do zahrad i krajiny, a jak potom vysvětlit 
tazatelům jejich likvidaci (i s použitím finančních prostředků z dotačních titulů).

Dále RNDr. Ehl informoval o osobním jednání s technikem Povodí Moravy ohledně řešení 
odstranění nepůvodních rostlin na jimi obhospodařovaných pozemcích, podal zprávu o 
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některých dotačních titulech na likvidaci nepůvodních rostlin a připomněl, že v minulosti (cca 
před 30-40 lety) byl např. javor jasanolistý vysazován místně v některých lokalitách (např. U 
tenisu). Zdůraznil, že úspěšné odstraňování musí obsahovat mechanickou i chemickou složku 
a to opakovaně a spolupráci i okolních subjektů (mimo město).

- RNDr. Juliš vysvětlil narušení ekosystému invazivními rostlinami a upozornil na jejich vliv 
na zdravotní stav ostatních rostlin.

- Ing. Hudeček pronesl zamyšlení, zda je diskutované ohrožení původních rostlin akutní a že by 
měly být např. definovány stupně popisující rozšíření invazivních rostlin.

- RNDr. Chytil považuje problém rozšíření invazivních rostlin za velmi obtížně řešitelný a to i 
v případě přírodních rezervací a chráněných oblastí, natož ve volné přírodě.

Po obšírné debatě přijala KŽP ve věci řešení rozšíření invazivních rostlin doporučující 
usnesení.

Ad3) Analytická část koncepce EVVO – RNDr. Machalová

- RNDr. Machalová v krátkosti prezentovala shrnutí zpracované Analytické části koncepce 
EVVO a požádala o další spolupráci při tvorbě koncepce.

- RNDr. Juliš požádal členy komise, zda by se někteří účastnili práce v odborné Pracovní 
skupině pro aktualizaci místní koncepce EVVO. Po krátké diskuzi bylo dohodnuto 
následující: „Komise životního prostředí deleguje do Pracovní skupiny pro aktualizaci místní 
koncepce EVVO tyto své členy: RNDr. Václav Karabina, Ing. Alice Kutálková.“

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0

Ad4) Různé

- Ing. Kutálková seznámila přítomné s tabulkou témat práce komise na druhé pololetí.

- Ing. Kutálková z pozice zastupitelky informovala o schválení dotací na aktivity EVVO na rok 
2015 a o nepřijetí „hlukové vyhlášky“. V současnosti bude úkolem MP monitorovat stížnosti 
na hluk a následně po vyhodnocení se město k „hlukové vyhlášce“ opět vrátí.

- Jednání komise opustil Ing. František Hudeček.

- Ing. Čagánek krátce okomentoval předem zaslaný materiál Shrnutí změn projektu „Dálnice
D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou“ z hlediska dopadů změn na kvalitu životního 
prostředí. Jedná se o součást procesu EIA. Důvody pro návrh na dočasné nezprovoznění 
dálnice vysvětlil RNDr. Chytil. Po diskuzi k věci komise přijala jedno souhlasné a dvě 
doporučující usnesení.

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 9.7.2015 od 16:00 hod., v zasedací místnosti „Odboru 
rozvoje“, Bratrská 34, hlavní budova, 3. podlaží, dveře č. 37.

V Přerově dne: 18. června 2015

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

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

Ing. Jaroslav Čagánek          Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník                    předsedkyně komise
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Přílohy: 

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +

Rada města Přerova

tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

další přítomní dle prezenční listiny

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a
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Usnesení č. 6 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 18. června 2015

Komise životního prostředí

UKŽ/6/1/2015                     řešení rozšíření invazivních rostlin

Komise po projednání:

Bere na vědomí zprávu sdělenou panem Radkem Pospíšilíkem o šíření nepůvodních invazivních 
rostlin (křídlatka japonská a sachalinská, javor jasanolistý a trnovník  akát) na území města Přerova 
a podporuje jeho požadavek na zjištění informací o monitoringu, možnostech likvidace a 
možnostech dotační podpory likvidace těchto rostlin.

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/1

UKŽ/6/2/2015 Shrnutí změn projektu „Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou“

Komise po projednání souhlasí:

Se závěrem vyjádření města Přerova k Shrnutí změn projektu „Dálnice D1, stavba 0137 Přerov –
Lipník nad Bečvou“, který zní: „Z předloženého shrnutí změn vyplývá, že „nedostatek“ finančních 
prostředků pro současnou realizaci  stavby 0136 a 0137 je důvodem pro rozdílná data realizace 
staveb a to je příčinou zhoršení životního prostředí ve městě Přerově. Toto zhoršení bude pouze 
dočasné, protože provizorní napojení bude dle aktuálního harmonogramu výstavby v provozu jen 
dva roky od roku 2019 (uvedení stavby 0137 do provozu) do října roku 2021 (uvedení stavby 0136 
do provozu). Z toho důvodu nepožadujeme přepracování či doplnění shrnutí, avšak požadujeme, 
aby se „aktuální harmonogramu výstavby“ stal „závazným harmonogramem výstavby“.

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/6/3/2015                                                   Kompenzace za nedodržení harmonogramu

Komise po projednání doporučuje:

Radě města Přerova projednat s příslušnými orgány kompenzace pro město Přerov pro  případ 
nedodržení termínu uvedení stavby 0136 Říkovice – Přerov, dálnice D1, do provozu (říjen roku 
2021). 

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/6/4/2015            Nezprovoznění dokončené stavby 0137 Přerov – Lipník, dálnice D1
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Komise po projednání doporučuje:

Radě města Přerova jednat s příslušnými orgány o nezprovoznění dokončené stavby 0137 Přerov –
Lipník, dálnice D1, před uvedením stavby 0136 Říkovice – Přerov, dálnice D1, do provozu.

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0

V Přerově dne:  18.6.2015

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

Ing. Jaroslav Čagánek          Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník                    předsedkyně komise


