
Zápis č. 22 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 14. prosince 2016 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková  

Ing. František Hudeček  

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Omluveni: 

Jana Dostálová  

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Ing. Václav Závěšický 

Lukáš Zahradník 
 

 

Hosté:  

Radek Pospíšilík, člen Rady města Přerova 

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města Přerova 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Prezentace studie proveditelnosti revitalizace rybníků v Předmostí (R. Pospíšilík). 

3. Vyhodnocení práce KŽP za rok 2016 a další směřování její činnosti v roce 2017 (Ing. A. 

Kutálková) 

4. 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. Nechala schválit program jednání. 

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0 

 

 



Ad2) Prezentace studie proveditelnosti revitalizace rybníků v Předmostí (R. Pospíšilík). 

Pan Pospíšilík v předstihu zaslal studii, kterou na jednání okomentoval a představil. Hlavní cíl 

revitalizace rybníků je zachovat vodu v lokalitě (ochrana okolních pozemků před 

zavodňováním). Významné jsou i vzdělávací funkce pro veřejnost, odstranění černých skládek 

a zachování biodiverzity v řešeném území. Studie uvádí, že dotčená oblast revitalizace bude 

zaujímat po realizaci projektu o cca 35 500 m3 vody a cca 10 000 m3 mokřadů, více. 

Revitalizace tak splní účel a to zadržování vody, která v současné době odtéká do kanalizace. 

K prezentovanému materiálu byla obsáhlá diskuze z níž vyplynuly i návrhy na přemístění 

povalového chodníku, nutnost zlepšení přístupu občanů do lokality od Předmostí včetně 

napojení lokality na Předmostskou cyklostezku, také zazněla potřeba ve studii lépe řešit 

skládkování odpadů ze zahrádek (není dostatečně řešeno). Členové komise v rámci své 

činnosti v příštím roce navštíví řešenou oblast. 

Z jednání komise odešel pan Lukáš Zahradník. 

K prezentovanému materiálu přijala komise doporučující usnesení doplněné o návrhy vzešlé 

z diskuze. 

 

Ad3) Vyhodnocení práce KŽP za rok 2016 a další směřování její činnosti v roce 2017 (Ing. A. 

Kutálková) 

Ing. Kutálková zevrubně informovala o práci komise v uplynulém roce podle uskutečněných 

jednání, zrekapitulovala jednotlivá zásadní témata a na závěr vyzvala  přítomné k zamyšlení 

nad podněty pro rok 2017. 

 

Ad4) Různé. 

- Pan Pospíšilík informoval o zpracování studie na revitalizaci suchého poldru u Újezdce 

(předpoklad dopracování v prosinci 2016). 

- Pan Pospíšilík navrhl jako téma seznámení se s problematikou obnovy lesních porostů ve 

vlastnictví města (Svrčov, Veselíčku) a informoval o záměru úklidu a zlepšení bezpečnosti v 

oblasti Předmostí Skalka – koupaliště (areál „Mamutova“). Na úklidové akci se předpokládá 

účast florbalistů, dětí a rodičů ze školy v Předmostí. S tím, že by pracovní skupina navštívila 

lokalitu 10 ledna, počítá se s technickou pomocí TSMP. 

- Ing. Čagánek informoval o vypsání a průběhu výběrového řízení na měření prašného spadu 

v Přerově. 

- Na závěr předsedkyně Ing. Kutálková poděkovala za práci v komisi a všem popřála klidné 

svátky.  

 

Příští jednání Komise se bude konat 19.01.2017.  

  

V Přerově 14. prosince 2016 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 

 



Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Usnesení. 

 

Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise  + 

Rada města Přerova 

tajemník MMPr 

vedoucí odborů 

ostatní přítomní 

 

V listinné podobě 

kancelář primátora – k archivaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 22 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 14. listopadu 2016 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/22/1/16                                 Studie proveditelnosti revitalizace rybníků v Předmostí. 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova pokračovat v projektu revitalizace 

rybníků v Předmostí dle předložené dokumentace ve variantě č. 1 s přívodem vody se 

zvětšením vodní hladiny v jižní části s následujícími změnami: povalový chodník s naučnou 

stezkou vést po jižní části dotčeného území po hrázi odtokové rýhy s vyústěním na cestu 

Předmostí-Dluhonice a v dalším stupni projektové dokumentace řešit zlepšený přístup do 

zájmového území ze strany od Předmostí včetně cyklostezky. 

 

     Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

V Přerově 14. prosince 2016 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 


