Zápis č. 10
z jednání Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 22. října 2015

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková
Jana Dostálová
Ing. František Hudeček
RNDr. Václav Karabina
Jaroslav Rozek
Ing. Václav Závěšický

Omluveni:
RNDr. Ludmila Landsmannová
Elena Skoupilová

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Hosté:
Pavel Košutek, náměstek primátora statutárního
města
Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města
Radek Pospíšilík, člen Rady města
Ing. Vladimír Holan, člen Rady města
Mgr. Michal Zedek, Naše společná krajina, z.s.
Mgr. Dagmar Bouchalová, ZŠ Přerov, Trávník 27
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního
úřadu a životního prostředí
Mgr. Miroslava Švástová, vedoucí oddělení
ochrany životního prostředí a památkové péče
RNDr. Tomáš Ehl, referent oddělení ochrany
životního prostředí a památkové péče
RNDr. Yvona Machalová, referent oddělení
ochrany životního prostředí a památkové péče
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek
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omluven

Program:
1.

Zahájení a schválení programu jednání.

2.

Územní studie o hospodaření s dešťovou vodou – informace o přípravě studie

3.

Revitalizace rybníků v Předmostí

4.

Koncepce EVVO na období 2016-2025, SWOT analýza

5.

Různé
Žádost o kofinancování projektu - Naše společná krajina, z. s.

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/7-Proti/0-Zdržel se/0
Ad2) Územní studie o hospodaření s dešťovou vodou.
Předsedkyně komise přivítala člena Rady města Ing. arch. Jana Horkého, který podal informace o
přípravě dané studie. Budou v ní řešeny i místní části.
-

RNDr. Landsmannová (zaslala formou emailu) navrhuje zvážit doplnění studie v tom smyslu,
aby se zelené plochy nezastavovaly novými stavbami.

-

Ing. arch. Horký k tomu uvedl, že možnost zastavění zelených ploch je dána územním
plánem.

-

RNDr. Juliš se přesto přimlouvá, aby tento požadavek byl ve studii v nějaké části akcentován
– nikoliv jako zákaz zastavění, ale požadavek na náležité zdůvodnění záměrů na zastavění
včetně návrhů na kompenzaci úbytku zelené plochy, protože zvláště v případě veřejné zeleně
dochází často k jejímu zastavění (v souladu z ÚP) např. parkovišti, komunikacemi,
kontejnerovými stáními apod. jen proto, že je to nejlevnější řešení.

Komise k tomuto bodu přijala usnesení, kterým bere informaci na vědomí.
Ad3) Revitalizace rybníků v Předmostí.
S tímto bodem programu vystoupil člen Rady města Radek Pospíšilík. Jedná se o lokalitu
uzavřenou mezi dopravními cestami. Cílem je studie území, snaha o zachování mokřadního
biotopu. V úvahu snad i možnost částečné rekreace (český rybářský svaz je ochoten omezit chov
ryb). Je zde předpokládaný výskyt chráněných živočichů - v jihozápadní části.
-

RNDr. Ehl navrhuje vypracovat studii proveditelnosti této plochy a přidat k ní i plochu
zavezenou popílkem.

-

RNDr. Chytil, Ph.D. doporučuje do studie zahrnout i lokalitu zvanou „Podmáčené pole“.

-

Ing. Závěšický – rozhodně nepouštět lidi do středu lokality, kde je cenná příroda.
2

Byla vytvořena skupina zájemců (Kutálková, Juliš, Pospíšilík, Chytil, Závěšický, Švástová), která
se sejde v pátek 6.11.2015 v 14.30 hod. u sádek a celé území projde. Odbor STAV zajistí pro tyto
účely ortofoto mapu s hranicemi parcel a s vyznačením pozemků ve vlastnictví města.
Ad4) Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Vedoucí odboru STAV RNDr. Juliš seznámil přítomné s tím, že původní místní koncepce EVVO
tímto rokem končí. Je zpracována analytická část na nové období let 2016 – 2025. Stejně tak končí i
koncepce EVVO Olomouckého kraje, z které naše místní koncepce vycházela a bude vycházet.
Tato zatím není zpracována a nepředpokládá se její dokončení v letošním roce, nicméně bylo by
dobré v předstihu zpracovat pro místní koncepci alespoň SWOT analýzu, vizi a hlavní priority.
Členům komise bylo předloženo stručné vyhodnocení původní vize a SWOT analýzy z roku 2005 a
bylo dohodnuto, že členové komise v průběhu listopadu a prosince 2015 zašlou vlastní náměty a
připomínky pro SWOT analýzu v lednu 2015 bude SWOT analýza pro Koncepci EVVO 2016-2025
ve spolupráci odbor-komise-přizvaní zástupci cílových skupin dokončena.
Ad5) Různé
-

Žádost o kofinancování projektu - Naše společná krajina, z. s.

Odboru STAV byla doručena žádost o kofinancování projektu „Zvýšení biologické diverzity
zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska“, který představil zástupce zapsaného spolku
Naše společná krajina Mgr. Michal Zedek. Cílem je vytvoření metodiky pro výběr vhodných lokalit
s potenciálem ke zlepšení stavu zemědělské krajiny a vypracování studií pro realizaci konkrétních
krajinářských, zemědělských, mysliveckých a jiných typů opatření. Projekt zahrnuje i vypracování
projektů sadových úprav, na základě kterých budou moci obce zrealizovat nové krajinné prvky.
Kofinancování se vztahuje výhradně na projekty sadových úprav v okrese Přerov, mj. v lokalitě
Nelešovice – Penčice. Spolek požaduje částku ve výši 22 900,00 Kč (7,8 % rozpočtu projektu). Na
projekt byla přidělena dotace z Ministerstva zemědělství (206 500,00 Kč) a Olomouckého kraje
(20 000,00 Kč).
Podporu a doporučení tohoto bodu komise usnesením nepřijala.
-

Ing. Hudeček předal členům komise podkladové materiály k retenční nádrži Skalička (dříve
Teplice) s tím, že ústní prezentace se uskuteční na příštím jednání komise (26.11.2015).

-

Ing. Závěšický upozornil na zarůstání drátu do stromu (třešeň) v místech/oblasti pod
Knejzlíkovými sady na Čekyňském kopci – neřeší se to!! Upozornit MAJ.

-

Termíny jednání komise v r. 2016 – které dny v týdny členům vyhovují.

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 26.11.2015 od 16:00 hod., v zasedací místnosti
„životního prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11, Přerov.
V Přerově dne: 22. října 2015
Zapsala: RNDr. Yvona Machalová

……………………….

……………………….
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Ing. Jaroslav Čagánek

Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník

předsedkyně komise

v. z. RNDr. Yvona Machalová, v. r.
Přílohy:
1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).
2. Usnesení.
Rozdělovník:
Elektronickou poštou
členové komise +
Rada města Přerova
tajemník MMPr
ostatní přítomní
V listinné podobě
kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci
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Usnesení č. 10 jednání
Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 22. října 2015
Komise životního prostředí

UKŽ/10/1/2015

Územní studie o hospodaření s dešťovou vodou

Komise po projednání bere na vědomí informaci o zadání studie o hospodaření s dešťovou vodou.
Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0
UKŽ/10/2/2015 Kofinancování projektu Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve
vybraných lokalitách Přerovska
Komise po projednání
1.

projekt podporuje jako vzorový pilotní projekt, řešící problematiku zemědělské krajiny
v širším měřítku a možnost zlepšení jejího současného stavu.
Pro/3-Proti/0-Zdržel se/4

2.

doporučuje Radě schválit poskytnutí dotace na kofinancování projektu .
Pro/3-Proti/0-Zdržel se/4

Komise usnesení nepřijala.

V Přerově dne: 22.10.2015
……………………….

……………………….

Ing. Jaroslav Čagánek

Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník

předsedkyně komise

v. z. RNDr. Yvona Machalová
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