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Zápis č. 8

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 27. srpna 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Jana Dostálová

Ing. Václav Závěšický

Jaroslav Rozek

RNDr. Ludmila Landsmannová

Omluveni:

Elena Skoupilová

Hosté: 

pan Pavel Košutek, náměstek primátora

Ing. arch. Jan Horký, radní

Ing. Vladimír Holan, radní

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Územní studie zeleně – konzultace zadání zakázky (Ing. arch. Horký).

3. Návrh pro vyhlášení soutěže ve sběru Al-odpadů pro školky a školy, návrh pro třídění Al-
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odpadů na Magistrátu v rámci tzv. Zeleného úřadování (Ing. Kutálková).

4. Různé.

Zápis:

Ad1) 

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 
řádném svolání a usnášeníschopnosti. Konstatovala, že námitky proti minulému zápisu nebyly 
vzneseny. Přivítala a představila hosty. Potom nechala schválit program jednání.

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0

Na jednání komise se dostavila RNDr. Ludmila Landsmannová.

Ad2) Územní studie zeleně – konzultace zadání zakázky (Ing. arch. Horký).

- Ing. arch. Horký informoval o přípravě zadání zakázky Územní studie zeleně. Termín pro její 

dokončení je 15.10.2015. Práce probíhají od května a je ustanovena pracovní skupina. Cílem územní 

studie je zmapovat hodnotnou i a potencionálně hodnotnou (t.č. zanedbanou, nevhodně užívanou) 

zeleň na území statutárního města Přerov, s vybranou zelení dále pracovat a navrhnout opatření pro 

vybrané lokality. V celém katastru města bude vytvořen ucelený systém zeleně, který bude členěn na 

jednotlivé kategorie ploch a propojen pomocí zklidněných komunikací či jinými typy komunikací 

doplněnými o aleje a další zeleň. Studie nejprve v průzkumové části zmapuje, popíše a vyhodnotí 

zeleň ve městě, zanalyzuje potřebnost a spádovost ploch zeleně s ohledem na hustotu obyvatel a 

dostupnost dostatečně velkých ploch zeleně v lokalitě. V navazující návrhové části bude vytvořen 

propojený systém ploch zeleně s navrženým prostorovým a funkčním členěním a prioritami s 

ohledem na výsledky analýz v průzkumové části. Výsledkem je navržený a popsaný systém zeleně v 

sídle s vytyčenými prioritami pro možné investice do jejich rozvoje a revitalizace, vč. míst pro 

ukládání náhradní výsadby bez nutnosti dalších sadových, terénních a stavebních úprav. Územní 

studie dále definuje plochy, které bude potřeba následně podrobně inventarizovat a prostudovat v 

podrobnějším měřítku. Priority budou vyjádřeny formou akčního plánu na 4 roky.

Na jednání komise se dostavil Ing. Václav Závěšický.

K zadání Územní studie zeleně proběhla diskuze, náměty a otázky - Ing. Čagánek (návrh na zelenou 

hradbu okolo Přerova), RNDr. Josef Chytil, Ph.D., Ing. Hudeček, Ing. Závěšický, Ing. Holan, paní 

Dostálová, RNDr. Landsmannová.

Do 13.9.2015 lze Ing. arch. Horkému zaslat připomínky, poté co poskytne zadání e-mailem. 

Ad3) Návrh pro vyhlášení soutěže ve sběru Al-odpadů pro školky a školy, návrh pro třídění Al-
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odpadů na Magistrátu v rámci tzv. Zeleného úřadování (Ing. Kutálková).

- Ing. Kutálková uvedla svou představu záměrů na sběru Al-odpadů pro školky a školy a dotkla 
se návrh pro třídění Al-odpadů na Magistrátu v rámci tzv. Zeleného úřadování a předvedla 
praktickou ukázku jednotlivých 4 možných kategorií sbíraných Al odpadů. (Organizační 
pracovník ukázal členům komise, jak pracovníci oddělení ochrany ŽP a památkové péče třídí 
uvedené materiály na úřadě v praxi). O problematice byla vedena diskuze a bylo přijato 
následující:

- Komise životního prostředí bere na vědomí informaci předsedkyně Komise životního 
prostředí o návrhu pro vyhlášení soutěže ve sběru Al-odpadů pro školky a školy a návrhu pro 
třídění Al-odpadů na Magistrátu v rámci tzv. Zeleného úřadování a doporučuje rozpracovat 
návrhy do fáze vhodné k realizaci do 18.9.2015.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Ad4) Různé

- Ing. Hudeček informoval o svém vyjádření k záměru stavby „ Obchodní a nákupní centrum Kasárna 

Přerov“(ONC KP).

- Ing. Kutálková informovala o setkání pracovní skupiny na obnovu Knejzlíkových sadů konaného dne 

26.8.2015 a pozvala členy komise na terénní šetření se srazem u památníku ovocnému stromoví na 

Čekyňském kopci, které se uskuteční dne 9.9.2015 od 14.00 hodin, s tím, že členům komise zašle e-

mailem podkladové materiály.

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 24.9.2015 od 16:00 hod., v zasedací místnosti „životního 
prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

V Přerově dne: 27. srpna 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
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vedoucí odborů MMPr

další přítomní dle prezenční listiny

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a


