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Zápis č. 9

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 24. září 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Jana Dostálová

Ing. Václav Závěšický

Jaroslav Rozek

RNDr. Ludmila Landsmannová

Omluveni:

Elena Skoupilová

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Hosté: 

pan Pavel Košutek, náměstek primátora

pan Radek Pospíšilík, radní

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

Mgr. Bc. Věra Václavíčková, ředitelka ZŠ

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Systém separace a sběr odpadů ve školách - případné náměty a návrhy pro zlepšení z pohledu 
ředitele školy - Mgr. Bc. Věra Václavíčková, ředitelka ZŠ

3. Chřadnutí smrku v lesích města Přerova (Veselíčko) - pan R. Pospíšilík.
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4. Výsledky projednávání ve věci „Šíření invazivních rostlin na území města“ – odpovědi ze 
strany státní správy na zaslané dotazy - pan R. Pospíšilík

5. 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/5-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Systém separace a sběr odpadů ve školách - případné náměty a návrhy pro zlepšení z pohledu 
ředitele školy - Mgr. Bc. Věra Václavíčková, ředitelka ZŠ

- Paní ředitelka shrnula problematiku třídění odpadu ve škole (papír, baterie, hliník víčka od
PET lahví), ocenila spolupráci s TSMPr v roce 2014. Do třídění je zapojeno 32 školských 
organizací, které dostávají od TSMPr každoročně podrobné údaje o sběru včetně vyhodnocení
a oceňují úspěšné sběrače na zámku. Ocenila zejména uspořádání výletu autobusem pro 45 
neaktivnějších dětí. Důraz kladla na potřebu zajištění neprodyšných nádob pro sběr hliníku 
(aby se nešířil zápach) + zajištění a organizaci odvozu. Uvedla, že je potřebné propracovávat 
stávající systém separace, který je ve školách zaveden.

- Pan Pospíšilík hovořil o vhodnosti zjištění, zda některá agentura zabývající se tříděním 
odpadů neprovedla průzkum o možnostech sběru. Navrhl využít k osvětové činnosti na třídění 
odpadů i akci „Po stopách lovců mamutů“, pořádanou školou v Předmostí.

Ad3) Chřadnutí smrku v lesích města Přerova (Veselíčko) - pan R. Pospíšilík.

- pan R. Pospíšilík uvedl některá základní fakta k tématu: k jevu chřadnutí smrkového porostu 
dochází od Břeclavi po hranice s Polskem již cca 7 let. Městské lesy mají 583 ha (75% 
jehličnanů, z toho 56% smrků) k 1.1.2015. Jen 15% smrkového porostu je starší 60 let. Cena 
dřeva dosud 1100 Kč/m3, nově cca polovina. Od roku 2012 do konce 2014 vytěženo 10 ha.
Letos byl plán 1900 m3, ale již vytěženo 4000 m3. Letos přijato rozpočtové opatření ve výši 
900 tis. Kč pro TSMPr na údržbu lesa. Navrhuje zajistit, aby se situace neopakovala. Na 
vykácené plochy navrhuje sázet aspoň 7 druhů dřevin z těchto smrk, borovice, buk, dub, 
třešeň, javor, habr, lípu.  Přednesl žádost, aby se Rada zabývala stavem v městských lesích. 
K tomuto bodu přijala komise po diskuzi, v níž své názory sdělili i RNDr. Juliš a Ing. 
Závěšický, doporučující usnesení.

Ad4) Výsledky projednávání ve věci „Šíření invazivních rostlin na území města“ – odpovědi ze 
strany státní správy na zaslané dotazy - pan R. Pospíšilík.

- Členové komise měli v předstihu k dispozici jak žádost pana Pospíšilíka tak odpověď Odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí k záležitosti.

- Po úvodním slově pana Pospíšilíka okomentoval souhrnnou odpověď RNDr. Juliš, uvedl jako 
jednu z možností využít pro monitoring invazivních rostlin studenty Střední školy 
zemědělské. Pan Pospíšilík přišel s myšlenkou plošné osvětové kampaně – poučení obyvatel 
ohledně monitoringu. RNDr. Landsmannová hovořila o možnosti oslovit školy a neziskové 
organizace s žádostí o spolupráci. 

- Komise ŽP vzala na vědomí stanovisko Odboru stavebního úřadu a životního prostředí.
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Ad5) Různé

- Na základě žádosti primátora Mgr. Puchalského komise projednala stanovisko k zavedení 
opatření pro větrné a malé solární elektrárny vlastněné obcemi, domácnostmi a firmami. 
Vzhledem k některým dosavadním negativním zkušenostem se slunečními elektrárnami a 
neperspektivním větrným elektrárnám na území Přerova komise přijala nedoporučující 
usnesení k připojení k zakládající koalici.

- Projednání žádosti sdružení Predmostenzis o podporu záměru obnovy Knejzlíkových sadů a 
dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o výpůjčce. Po diskuzi komise přijala doporučující 
usnesení. 

- Předsedkyně komise upozornila na text Jednacího řádu komisí Rady města Přerova, platného 
od 1.7.2015, s důrazem na článek 3 odst. 4 „Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání 
Komise, oznámí předem předsedovi  důvody své nepřítomnosti.“ 
V souladu s článkem 3 odst. 7 dále informovala o svém návrhu na „jiného pověřeného člena 
Komise“ - paní Janu Dostálovou. 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 22.10.2015 od 16:00 hod., v zasedací místnosti 
„životního prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

Taktéž předsedkyně oznámila změnu termínů jednání komise pro listopad a prosinec 
na 26.11.2015 a 10.12.2015.

V Přerově dne: 24. září 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

další přítomní dle prezenční listiny

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a
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Usnesení č. 9 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 24. září 2015

Komise životního prostředí

UKŽ/9/1/2015                   Chřadnutí smrku v lesích města Přerova (Veselíčko)

Komise po projednání doporučuje:

Radě města, aby se zabývala obnovou lesního celku Veselíčko – Svrčov, s důrazem na budoucí 
vývoj lesního porostu. Doporučuje zajistit v obnově vytěžených lesních porostů bohatou druhovou 
skladbu, a to s optimálním poměrovým zastoupením minimálně 7 druhů dřevin vhodných pro 
místní stanovištní podmínky.

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/9/2/2015                                                       Šíření nepůvodních druhů rostlin a dřevin

Komise po projednání bere na vědomí:

Stanovisko Odboru stavebního úřadu a životního prostředí k problematice šíření nepůvodních druhů 
rostlin a dřevin na území města Přerova.

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/9/3/2015                                                                     Větrné a malé sluneční elektrárny

Komise po projednání nedoporučuje:

Radě města, aby město Přerov podpořilo zavedení opatření pro větrné a malé solární elektrárny 
vlastněné obcemi, domácnostmi a firmami, připojením se ke koalici Komora OZE, Frank Bold 
advokáti, s. r. o., Hnutí DUHA.

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/9/4/2015                                                   Predmostenzis – obnova Knejzlíkových sadů

Komise po projednání doporučuje:

Radě města, podpořit záměr spolku Predmostenzis obnovit Knejzlíkovy sady dle „Studie veřejného 
a komerčního využití ploch – Knejzlíkovy sady v Přerově – Předmostí“, zpracované Ing. Hanou 
Tomaštíkovou v 06/2015 a doporučuje uzavřít se spolkem Predmostenzis dodatek č.1 ke stávající 
smlouvě o výpůjčce.

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0
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V Přerově dne:  24.9.2015

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

Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková 

organizační pracovník                     předsedkyně komise


