Zápis č. 5
z jednání Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 28. května 2015

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková
Elena Skoupilová
Ing. František Hudeček
RNDr. Václav Karabina
Jaroslav Rozek
Ing. Václav Závěšický

Omluveni:
Jana Dostálová

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.
RNDr. Ludmila Landsmannová

Hosté:
pan Pavel Košutek, náměstek primátora
Ing. arch. Jan Horký, radní
pan Radek Pospíšilík, radní
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního
úřadu a životního prostředí
Ing. Bohumír Střelec, jednatel TSMPr
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:
1.

Zahájení a schválení programu jednání.

2.

Kosení travnatých ploch.

3.

Schvalování žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (projednání návrhu
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schvalovacího postupu).
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
upravený program jednání.
Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0
-

Na jednání komise se dostavila paní Elena Skoupilová a Ing. Václav Závěšický.

Ad2) Kosení travnatých ploch.
-

Předsedkyně komise požádala Ing. Střelce, jednatele Technických služeb města Přerova
(TSMPr) o představení a přiblížení priorit TSMPr pod jeho vedením a požádala o zaměření na
kosení travnatých ploch. Ing. Střelec je ve funkci jednatele od prosince 2014, TSMPr mají na
starosti cca 60-65 % ploch na území města (zbytel firma Konvička). Provádějí sečení, ořezy
stromů. Město je rozděleno do ploch 1, 2, 3, kde se seče min. 1x, max. 5x (8x). Připravuje se
nová metodika pro blokové sečení. V místních částech se provádí 1, 2, 3 nebo 5 sečí. Pracuje
se na uvedení do souladu map majetku města a TSMPr.

-

Ing. Závěšický upozornil na monotónní sečení, navrhuje ponechat určité části ploch pro
kvetoucí druhy a brouky (motýlí louky).

-

Pan Pospíšilík podpořil myšlenku Ing. Závěšického.

-

Ing. arch. Horký uvedl praktické zkušenosti z Kodaně z obdobného obhospodařování
městských ploch zeleně, navrhl pro začátek vytipovat testovací plochy.

-

Ing. Střelec se k uvedenému vyjádřil ve smyslu, že jakožto dodavatel služby ji provede, pokud
bude městem objednána, vysvětlil náročnější kosení vyšších travin a použití jiných zařízení.

-

RNDr. Juliš uvedl, že vnímá diskuzi jako námět pro přípravu celkové koncepce zeleně.

-

Ing. Závěšický upozornil na poškozování kmenů při sečení a citoval e-mail pana Polčáka.

-

RNDr. Juliš uvedl, že TSMPr mohou posílat podněty Odboru stavebního úřadu a ŽP na
neudržované plochy v majetku jiných vlastníků než města.

-

Na základě žádosti předsedkyně komise Ing. Kutálkové se Ing. Závěšický ujme zpracování
podkladu pro návrh „motýlích luk“.

Ad3) Schvalování žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (projednání návrhu
schvalovacího postupu).
-

RNDr. Juliš informoval o dohodě s Odborem majetku na postupu v uvedené věci a
okomentoval předem předložený písemný návrh. U stromů s obvodem do 80 cm rozhoduje o
kácení vlastník. Předložený návrh umožňuje shromáždit v určitém období veškeré požadavky
města na kácení a hromadně předat komisi k vyjádření a následně hromadně požádat o kácení.

-

Pan Pospíšilík upozornil na potřebu náhradní výsadby, zmínil možnost finanční náhrady.
Uvedenou problematiku zevrubně vysvětlil RNDr. Juliš, upozornil např., že náhradní
výsadbu nelze nařizovat na soukromých pozemcích bez souhlasu vlastníka, nelze žádat místo
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náhradní výsadby finanční kompenzaci a pod.
-

Po diskuzi přijala komise jednohlasně v uvedené věci doporučující usnesení.

Ad4) Různé
-

Pan Pospíšilík informoval o aktivitě Výboru zastupitelstva pro místní části - přípravě
materiálu, který by se netýkal jen „vnitřní“ části obce, ale chápal by ji šířeji. Jako příklady
uvedl revitalizace rybníků v Penčicích a Předmostí. Pro projednání tohoto bodu na příštím
jednání komise požádal o přesunutí jednání do místnosti s možností multimediální prezentace.

-

RNDr. Chytil uvedl, že z diskuze vyplynula pro Přerov potřeba zahradního architekta
s přesahem do oblastí ochrany přírody.

-

Ing. arch. Horký informoval o zahájení prací na zadání ke zpracování studie koncepce zeleně.

-

Ing. Kutálková nechala hlasovat o usnesení ohledně návrhu na zřízení funkce krajinářského a
zahradního architekta, což bylo jednohlasně přijato.

-

Ing. Hudeček vznesl dotaz, jak řeší vedení města Škodovu ulici? Odpověděl pan Košutek,
město není vlastníkem, jednání s insolvenčním správcem se vedou obtížně. Informaci doplnil
RNDr. Juliš. Insolvenční správce podal odvolání proti rozhodnutí o nařízení o odstranění
stavební sutě (v současné době na KúOK). Ing. Hudeček doporučuje zlepšit práci orgánů
města v uvedené věci.

-

Ing. arch. Horký informoval o zahraniční služební cestě do Švýcarska a Německa, zaměřené
na hospodaření se srážkovými vodami. Jako příklady uvedl „zelené“ střechy místo
asfaltových, propustné dlaždice na parkovištích. Uvažuje do budoucna o zpracování studie
hospodaření srážkovými vodami.

-

Ing. Kutálková informovala o dotazu pana
komunikací, pěšin a stezek. Další informaci
poskytnout informace o prostupnosti krajiny,
zpracován v GISu. RNDr. Juliš projednal
zpracování.

-

PŘIPOMÍNKY K JEDNACÍMU ŘÁDU KOMISÍ RADY MĚSTA PŘEROVA. Předsedkyně
komise v krátkosti okomentovala dopředu předložený písemný materiál. Písemné připomínky
zaslal v den jednání komise Ing. Hudeček. Nejasnosti mu osvětlila předsedkyně a organizační
pracovník. Následně bylo komisí přijato doporučující usnesení.

-

Předsedkyně komise předložila návrh termínů jednání komise ve druhém pololetí 2015, 9.7.,
27.8., 24.9., 22.10., 19.11., 3.12. Organizační pracovník informoval, že jednací místnost pro
uvedené termíny je zajištěna.

…………… ohledně přehledu účelových
poskytl RNDr. Juliš, přehled má za účel
pro tyto účely je dostačující. Přehled je
s pracovníky GIS možnosti detailnějšího

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/1
RNDr. Chytil vznesl dotaz na kácení stromů v Michalově mimo povolený termín. RNDr. Juliš
poskytl informaci - došlo k odvolání proti výběrovému řízení na dodavatele prací což
pozdrželo akci, na niž byly dotace. Káceny byly nemocné a rizikové stromy. O zásahu do
hnízdiště ptáků vede odbor sankční řízení.
Příští jednání komise bude ve čtvrtek 18.6.2015 od 16:00 hod., v zasedací místnosti „Odboru
rozvoje“, Bratrská 34, hlavní budova, 3. podlaží, dveře č. 37.
V Přerově dne: 28. května 2015
Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek
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……………………….

……………………….

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
další přítomní dle prezenční listiny
V listinné podobě
kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci
Ad.a
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Usnesení č. 5 jednání
Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 28. května 2014
Komise životního prostředí

UKŽ/5/1/2015

Schvalování žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Komise po projednání doporučuje:
Radě města Přerova schválit předložený „Postup schvalování žádostí o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les“.
Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0
UKŽ/5/2/2015

Zřícení funkce krajinářského a zahradního architekta

Komise po projednání doporučuje:
Radě města Přerova uložit tajemníkovi Magistrátu města Přerova zřídit pozici krajinářského a
zahradního architekta.
Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/5/3/2015

Jednací řád komisí Rady města Přerova

Komise po projednání doporučuje:
Radě města Přerova schválit „Jednací řád komisí Rady města Přerova“ v předložené podobě.
Pro/6-Proti/0-Zdržel se/2

V Přerově dne: 28.5.2015
……………………….

……………………….

Ing. Jaroslav Čagánek

Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník

předsedkyně komise
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