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Zápis č. 16

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 20. dubna 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

Jaroslav Rozek

RNDr. Ludmila Landsmannová

Omluveni:

Ing. Václav Závěšický

Lukáš Zahradník

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Hosté: 

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města Přerova

Mgr. Miroslava Švástová, vedoucí oddělení 
ochrany životního prostředí a pam. péče 

RNDr. Yvona Machalová, referentka Odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí

Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí Odboru správy 
majetku a KS

Svatava Doupalová, referentka Odboru správy 
majetku a KS

Jitka Spurná, pracovnice TSMPr

Ivan Macháček, pracovník TSMPr

Adolf Vyhlídka, občan Přerova

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek
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Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Projednání žádosti společnosti PRO-DOMA, SE o koupi pozemku p.č. 358 v k.ú. Předmostí. 
(MAJ).

3. Koncepce EVVO. (RNDr. Machalová).

4. Problematika údržby zeleně ve statutárním městě Přerov a návrh na její zlepšení. 
(Ing. Závěšický).

5. Různé.

Ad1) 

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 
řádném svolání a usnášeníschopnosti.

K bodu námitky proti minulému zápisu vystoupil Ing. Hudeček s požadavkem na změnu v zápise, 
ze dne 31.03.2016, v bodě „Různé“, kde požadoval vyměnit text cit: „- Ing. Hudeček informoval 
přítomné, že zaslechl informaci o možném zastavení prací na budování suchého poldru Skalička z 
důvodu výskytu hrouzka. Zdůraznil vysoký význam potřeby ochrany životů lidí a jejich majetku.“ za 
text „- Ing. Hudeček informoval přítomné, že zjistil z médií informaci o možném zastavení prací na 
budování suchého poldru Skalička z důvodu výskytu hrouzka. Zdůraznil vysoký význam potřeby 
ochrany životů lidí a jejich majetku. K uvedenému podal zprávu dle přílohy k zápisu.“

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/1

Dále předsedkyně přivítala hosty a nechala schválit program jednání.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Projednání žádosti společnosti PRO-DOMA, SE o koupi pozemku p.č. 358 v k.ú. 
Předmostí. (MAJ).

Členové komise v předstihu obdrželi k věci podkladový materiál. 

Na jednání komise se dostavil pan Jaroslav Rozek.

Ing. Kutálková požádala členy komise jednotlivě o jejich stanoviska k prodeji pozemku. Negativní 
stanovisko vyslovil RNDr. Karabina, který si provedl vlastní místní šetření. Uvedl, že park je 
využíván místními k odpočinku a venčení psů, že by se znesnadnilo vybudování chodníku a 
osvětlení k plánované zástavbě, upozornil na prašnost a hluk z dopravní obsluhy nového areálu, 
(písemné negativní stanovisko předal organizačnímu pracovníkovi). Své negativní stanovisko 
k prodeji dále vyjádřili RNDr. Landsmannová, RNDr. Chytil, pan Vyhlídka, s tím, byli pro 
zachování zeleně.

Komise se usnesla nedoporučit prodej pozemku.

Ad3) Koncepce EVVO. (RNDr. Machalová)

RNDr. Machalová v krátkosti informovala o postupu prací na koncepci EVVO. Od jejího minulého 
projednání nebyly žádné další doplňující náměty členů komise. Zaměření koncepce bude na 4 
základní cílové skupiny: veřejná správa, školy, veřejnost, středisko environmentální výchovy. Do 
dalšího jednání komise budou připraveny k cílovým skupinám podrobné body. 

Informovala o proběhnuvší akci Ukliďme Česko, o množství nasbíraných pytlů s odpadem a 
poděkovala všem, kteří se akce zúčastnili, jmenovitě Ing. Závěšickému a panu Vyhlídkovi. 

Ad4) Problematika údržby zeleně ve statutárním městě Přerov a návrh na její zlepšení. (Ing. 
Závěšický)



3

Ing. Závěšický obsáhle prezentoval svůj pohled na problematiku zeleně v Přerově, v předstihu byl 
elektronicky rozeslán jeho materiál. 

- Ing. Závěšický rozebral situaci kácení topolů na velké Laguně a nastínil jiné možnosti ošetření 
starých stromů (oproti tomu, kdy se stromy jen pokácí a odvezou), dále také konstatoval vysoký 
význam mrtvého dřeva (jako např. habitat pro řadu organismů) s požadavkem jeho ponechání na 
místě. 

- Paní Doupalová vysvětlila postup prací: provedení kontrol stromů v době olistění (červen, 
červenec), jejich posouzení, návrh náhradní výsadby, hospodárnost prací je mj. zajištěna možností 
odběru dřeva, zmínila možnost úprav stromu na torzo.

- Pan Vyhlídka informoval, že pořídil fotodokumentaci a dle něj mimo jednoho topolu byly stromy 
zdravé.

- RNDr. Chytil uvedl, že je třeba dbát vyjádření odborníků zejména u topolů z důvodu bezpečnosti. 
Doporučuje novou výsadbu z tvrdého dřeva.

- Mgr. Vojtášek vysvětlil, že město musí klást důraz na bezpečnost. Na všechny kácené stromy bylo 
vydáno povolení ke kácení a bude za ně náhradní výsadba.

- Ing. Závěšický uvedl příklad pokáceného dubu v Michalově, opět s požadavkem na ponechání 
mrtvého dřeva na místě.

- Mgr. Vojtášek uvedl, že zadní část Michalova, sečená 1x ročně je řízena jako bezzásahová.

- Paní Dostálová uvedla, že dostatek mrtvého dřeva je v Žebračce. Dále navrhla zpracovat odbornou 
koncepci výsadby zeleně za účasti zahradního architekta a předejít tak nevhodné výsadbě z 
minulých let ( zohlednit zejména estetické zapojení výsadby do intravilánu, životnost výsadby, vliv 
výsadby na okolí z hlediska bezpečnosti a vhodnosti pro danou lokalitu).

- RNDr. Chytil se přimlouval za ponechání mrtvého dřeva v maximální možné míře.

- Ing. Závěšický upozornil na špatný směr kácení-dopadu olše, který poškodil větve jiného stromu.

- Paní Doupalová uvedla, že se jednalo v uvedeném případě o chybu pracovníka, která byla řešena.

- Dále paní Doupalová vysvětlila nutnost plánování kácení i z technického hlediska, je třeba mít 
ponechán manipulační prostor pro odvoz pokácených stromů.

- Mgr. Vojtášek informoval o stavu přípravy vnitřního předpisu o posuzování kácení. Při náhradní 
výsadbě je zvažováno i hledisko bezpečnosti a hygieny.

- Ing. Závěšický upozornil na poškození některých stromů v ochranném železném oplocení a tím 
pádem také  na nedůslednou kontrolu takto rostoucích stromů.

- Mgr. Vojtášek přislíbil prověřit uvedený stav.

- Ing. Závěšický doporučoval v péči o keřové porosty využít třetinové pravidlo a v péči o travní 
porost na volné ploše doporučuje střídaní sečených a nesečených dílčích segmentů.

- Mgr. Vojtášek uvedl, že v blízkosti zástavby je pravidlo o částečném ponechání keřů realizováno a 
že počet sečí a tvar, pokud je doporučí KŽP a MAJ dostane jako úkol z Rady, bude realizovat. 

Na závěr Ing. Kutálková poděkovala Ing. Závěšickému za prezentaci a dohodla s ním, aby připravil 
na základě dnešního zevrubného jednání a s využitím informací přítomných odborníků na příští 
jednání komise návrh materiálu, o němž by bylo možné v komisi hlasovat.

Ad5) Různé

- Ing. Kutálková upozornila na budování cestiček v Michalově (k restauraci a ke hřišti). Mgr. 
Vojtášek vysvětlil důvody pro jejich zřízení a jak budou v konečném důsledku vypadat
(zabezpečení pochůznosti v době mokra, kdy jsou stávající pěšiny neschůdné, kamenivo + travní 
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porost). Obdobný princip byl použit v botanické části.

- RNDr. Chytil upozornil na potřebu upravit průhledné autobusové zastávky tak, aby do nich 
nenaráželi ptáci.

- Ing. Hudeček vyzval k procházce v oblasti suchého poldru Skalička (návrh termínů pošle).

Příští jednání Komise bude ve středu 25. května 2016 v 16:00 h, Přerov, Bratrská 34, dvorní 
trakt, přízemí, zasedací místnost – dveře D11.

V Přerově 20. dubna 2016

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

ostatní přítomní

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci
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Usnesení č. 16 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 20. dubna 2016

Komise životního prostředí

UKŽ/16/1/16 Projednání žádosti společnosti PRO-DOMA, SE o koupi pozemku p. č. 358         
v k. ú. Předmostí).

Komise po projednání doporučuje prodej pozemku p. č. 358 v k. ú. Předmostí společnosti PRO-
DOMA, SE.

     Pro/0-Proti/7-Zdržel se/2

Komise se usnesla nedoporučit prodej pozemku.

V Přerově 20. dubna 2016

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

Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková 

organizační pracovník                     předsedkyně komise


