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Zápis č. 17

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 25. května 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

Jaroslav Rozek

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Omluveni:

RNDr. Ludmila Landsmannová

Ing. Václav Závěšický

Lukáš Zahradník

Hosté: 

Pavel Košutek, náměstek primátora statutárního 
města

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města Přerova

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

Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí Odboru správy 
majetku a KS

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Koncepce EVVO – informace o postupu prací. (RNDr. Machalová)

3. Projednání návrhu vnitřního předpisu o kácení stromů.
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4. Předzahrádka roku – výběr člena poroty.

5. Různé.

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 hosty a nechala schválit program jednání.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Koncepce EVVO – informace o postupu prací. (RNDr. Machalová)

RNDr. Machalová informovala, že SWOT analýza je hotová, taktéž kostra návrhové části. Práce se 
zaměřují na podrobné rozpracování akčního plánu a cíle do roku 2025 pro jednotlivé cílové 
skupiny. Požádala členy KŽP aby se přihlásili do pracovní skupiny, která uvedené práce bude řešit. 
Zájem projevili: RNDr. Václav Karabina, Jana Dostálová, Ing. Václav Závěšický. Členství RNDr. 
Josef Chytila, Ph.D. případně jiného zástupce Muzea JAK bude dále dojednáno.

Ad3) Projednání návrhu vnitřního předpisu o kácení stromů.

Členové komise v předstihu obdrželi k věci návrh vnitřního předpisu. Krátký komentář k předpisu 
poskytl náměstek primátora pan Košutek. Ing. Kutálková ukázala jako vhodnou dodatečnou 
informaci pro občany vzor cedulky, která se může připevnit ke stromu. Po obsáhlé diskuzi a 
pozměňovacích návrzích byla usnesením doporučena „verze KŽP vnitřního předpisu o kácení 
stromů“ a značení stromů informační cedulkou.

Ad4) Předzahrádka roku – výběr člena poroty.

KŽP po projednání nominuje jako člena poroty Předzahrádka roku paní Janu Dostálovou.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Ad5) Různé.

- Náměstek primátora pan Košutek informoval o komplexu protipovodňových opatření na toku 
Bečvy od soutoku s Moravou po nádrž Skalička (jedná se např. o zídky v Přerově, záchytný profil 
naplavenin u Prosenic, nádrž Skalička – max. objem 36 mil m3 bude využita i k rekreaci), zajištěn 
by měl být průtok max. 700m3/s v profilu Dluhonice. Práce by měly být ukončeny do konce roku 
2022, následovat by měla 1 zátěžová zkouška.

- Ing. Hudeček uvedl cit.: „Tato stavba, kterou má realizovat Povodí Morava  s cílem zabránit 
dopadům velkých povodní na území s asi 110 tisíci obyvatel  (např. Přerov, Teplice a desítky 
dalších obcí) je v záměru už více než 20 let. Nyní se  název ze Suchý polder (SPS) snad změnil na 
Vodní nádrž Skalička (VNS) - důvodem je snad potřeba vyhovět obyvatelům obcí v  lokalitě 
uvažované stavby, kteří si přejí víceúčelové využití, hlavně snad k účelům rekreačním (koupání) a  
za účelem  vytvoření zásobníku vody pro suchá období. Před cca 2 roky nebylo toto hledisko ve 
hře, vždyť stavba má zásadní cíl - zamezit katastrofálním dopadům povodně až dále po toku, pro 
nás hlavně v Přerově. Je řada příkladů, že obdobné cíle nelze s potřebnou účinností  sladit. 
Katastrofální povodně  na dolním toku Vltavy ( Praha, Neratovice, atd.), dle informací mohly být  
výrazně nižší, kdyby některé přehrady  neměly před povodní vyšší stav vody, než měly mít. 
"Rekreanti", tedy hlavně provozovatelé rekreačních zařízení u přehrad, si přes řadu institucí 
prosadili, že voda v přehradách byla snížena méně než měla být. Jejich postoj je pochopitelný, ale 
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dopady na Prahu a další oblasti byly drastičtější, než mohly být. Nevím o tom, že by Skalička byla 
za povodně 1997 nějak vodou poničena, nevidím tedy ani morální povinnost Přerova a j. 
respektovat (zohledňovat) požadavky Skaličky a "rekreantů " obecně. Proto zdůrazňuji potřebu 
realizace SPS před variantou VNS.  Ve variantě VNS je trvalé nebezpečí, že Přerov může být 
velkou povodní postižen hodně více než při variantě SPS.“

- Náměstek primátora pan Košutek ohledně postupu prací na výstavbě dálnice D1 okolo Přerova 
informoval, že pro část Říkovice – Přerov platí usnesení vlády o zahájení zkušebního provozu od 
30.09.2019. Na části Přerov – Lipník pokračují práce dle plánu.

- Ing. Hudeček vznesl dotaz na náměstka, jak je to s účastí města na kontrolních dnech stavby 
dálnice. Náměstek informoval o aktivní účasti města – např. předložení pasportu silnic zatížených 
výstavbou dálnice a zpracováním požadavků na opravu vozovek ničených v souvislosti se stavbou 
dálnice. V části Říkovice – Přerov je již většina pozemků vykoupena, řeší se např. úprava tvaru 
křižovatky.

- Ing. Závěšický v předstihu zaslal návrhy na usnesení, které se týkaly prezentace jeho pohledu na 
problematiku zeleně na minulém jednání KŽP, k prvnímu bodu týkajícímu se péče o travní porost 
na volné ploše, kdy se doporučuje střídání sečených a nesečených dílčích segmentů bylo přijato 
souhlasné usnesení. K bodu týkajícího se úpravy torz kmenů se komise neusnesla návrh podpořit.

- Dále Ing. Závěšický uvedl cit.: „Ohledně dlouhotrvající navážky zeminy přímo navazující na 
kmeny lip v rámci stavby na pozemku parc. č. 4986/1 mi bylo odpovězeno, že v dohledné době (do 
konce května) budou, dle informací stavbyvedoucího, plochy kolem budovy z ul. Šířava vyklizeny. 
TS budou přebírat plochy po stavbě a v případě zjištění závad budou urgovat stavbyvedoucího k 
odstranění zjištěných nedodělků. Na problém se lze také dívat jako pochybení příslušného odboru, 
který by měl zodpovědněji přistupovat k poškozování či ohrožování zdravotního stavu stromů. 
Příliš nechápu jak mohla být několik měsíců trvající navážka zeminy (a nejen jí) přehlížena a 
situace se vůbec neřešila. Tvrzení, že situace není tak vážná, považuji za nešťastné. Vždyť jde o 
negativní zásah do "přirozeného" prostředí stromů a z tohoto důvodu nelze jednoznačně tvrdit, že 
stromům navážka nijak nevadí. Už to, že došlo ke zbytečnému zahrnutí lipové aleje do prostoru 
staveniště lze považovat za pochybení, které nasvědčuje o poměrně laxním přístupu k dané 
problematice. Ohledně odstranění železných konstrukcí kolem kmenů stromů, které je poškozují, mi 
bylo sděleno, že správce byl písemně upozorněn a v termínu do 20. 5. provede kontrolu a zajistí 
odstranění zjištěných závad. A opět se musím nad situací pozastavit, protože např. v případě
poškozovaného platanu (Platanus acerifolia) v parčíku u majáku na pravém břehu Bečvy nedošlo k 
dnešnímu dni k žádné nápravě.“

- Na dotaz předsedkyně informoval Ing. Hudeček, že k jím navržené exkurzi na území poldru 
Skalička se přihlásili dva členové komise a nebude realizována.

Příští jednání Komise bude ve čtvrtek 9. června 2016 v 16:00 h,  v zasedací místnosti Odboru 
rozvoje, Přerov, Bratrská 34, hlavní budova, 3. podlaží, dveře č. 37.

V Přerově 25. května 2016

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

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

Ing. Jaroslav Čagánek Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník                    předsedkyně komise
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Přílohy: 

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).

2. Usnesení.

3. EVVO 2006-2015.

4. Verze KŽP vnitřního předpisu o kácení stromů.

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +

Rada města Přerova

tajemník MMPr

vedoucí odborů

ostatní přítomní

V listinné podobě

kancelář primátora – k archivaci
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Usnesení č. 17 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 25. května 2016

Komise životního prostředí

UKŽ/17/1/16                                             Verze KŽP vnitřního předpisu o kácení stromů.

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova „Verzi KŽP vnitřního předpisu o kácení 
stromů“, která je přílohou tohoto usnesení. 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/17/2/16                                                            Označení stromů navržených ke kácení.

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova, mimo postupu uvedeného ve vnitřním
předpisu o kácení stromů, označit stromy navržené ke kácení cedulkou s uvedením důvodu kácení. 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/17/3/16                                                                          Doporučení mozaikovité seče.

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova, aby na částech vybraných parcel na území 
města Přerova byla prováděna seč 2× až 3× za rok. Při intenzitě sečení travního porostu 5× za rok 
by byl způsob mozaikovité seče následující.
Vymezený segment travní plochy se nebude po dobu dvou sečí sekat (oproti zbývající ploše). Takto 
ponechaný segment travního porostu se poseče až při v pořadí třetí seči travního porostu. Ale při 
této třetí seči se hned v sousedství právě posečeného segmentu ponechá velikostně shodný segment 
travního porostu, který se již daný rok nebude sekat. 
V následujícím roce se při první seči přes zimu ponechaný segment travního porostu opět poseče s 
tím, že hned vedle (na místě prvotně ponechaného segmentu) se znovu ponechá segment travního 
porostu shodných rozměrů. V konečném důsledku se budou extenzivně sečené segmenty travního 
porostu pravidelně střídat.
Doporučenými parcelami pro výše uvedený způsob seče travního porostu jsou:

 parcela č. 4724/2 (viz obr. 1)

 parcela č. 1873/1 (SV část, viz obr. 2)

 variantně 4957/2 (J část) a 4293/1 (Z-SZ část)

Změny parcel a velikosti extenzivně sečených segmentů travního porostu jsou možné. Důležité je 
dodržet princip a intenzitu sečí. Popsaný  způsob seče travního porostu 
by se v průběhu roku 2016 vyhodnotil a po zvážení by se mohl uplatnit i na dalších místech na 
území města Přerova.

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/1

UKŽ/17/4/16                                                                                                     Torza kmenů.

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova, aby vybrané topoly na území velké laguny 
ve městě Přerově byly ořezány na torzo s tím, že se z ponechaného torza kmene vyřeže vhodná 
skulptura, příp. se nechají k přirozenému zmlazení. 
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     Pro/1-Proti/1-Zdržel se/6

V Přerově 25. května 2016

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

Ing. Jaroslav Čagánek          Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník                    


