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 Zápis č. 23 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 20. ledna 2017 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková Ing. František Hudeček 

Jana Dostálová  

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Omluveni: 

Lukáš Zahradník 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Václav Závěšický 

 
 

 

Hosté:  

Radek Pospíšilík, člen Rady města Přerova 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání studie proveditelnosti přebudování suchého poldru na vodní plochu na území 

Přerov-Újezdec. (R. Pospíšilík). 

3. 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 hosta. Nechala schválit program jednání. 

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Projednání studie proveditelnosti přebudování suchého poldru na vodní plochu na území 

Přerov -  Újezdec. (R. Pospíšilík). 
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Pan Pospíšilík představil studii, jejímž cílem je zadržení vody v krajině, zvýšení biodiverzity, 

(obojživelníci, hmyz, rostlinstvo, rekreační funkce) a snížení intenzity sečení. V diskuzi zaznělo 

doporučení na veřejné projednání studie s občany místní části Přerov-Újezdec. Ke studii bylo 

přijato doporučující usnesení. 

 

Ad3) Různé. 

- Pan Pospíšilík informoval o postupu záměru úprav areálu Mamutova v Předmostí – připravuje se 

brigáda (termín 1. a 2. dubna), TSMPr zajistí pytle a naplněné odpadem odvezou na skládku. 

Uvažuje se se samotěžbou nebezpečných stromů, se zajištěním lokality proti navážení odpadů. 

- Předsedkyně komise Ing. Kutálková představila záměr Ing. arch. Horkého – na realizaci pilotního 

projektu štěrkem mulčovaných trvalkových záhonů, ke kterému komise přijala doporučující 

usnesení. 

- Předsedkyně komise Ing. Kutálková informovala o účasti své a RNDr. Machalové v Praze na 

převzetí ocenění za třetí místo v soutěži „Zelená informacím“ - o nejzdařilejší prezentaci o 

životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice. Přerovské 

webové stránky si dlouhodobě uchovávají svou kvalitu, v posledních čtyřech letech se stránky 

připravované úředníky ze životního prostředí neumístily hůře než na třetím místě (2x třetí, 1x druhé 

a 1x první místo). Soutěž pořádaly organizace CI2, o. p. s., Centrum pro otázky životního prostředí 

University Karlovy a probíhala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. 

- Ing. Čagánek informoval o aktuální smogové situaci a v odpověď na dotazy přítomných podrobně 

vysvětlil postupy a formy vyhlašování informací pro obyvatelstvo, včetně pravidel pro jízdu 

městskou autobusovou dopravou zdarma. 

- Ing. Závěšický upozornil na chybné provádění ořezů keřů ve vnitrobloku U Rybníka – Pod Valy, 

kdy došlo k rozštípnutí a odlomení větví. KŽP po diskuzi doporučuje Odboru majetku  prověřit 

způsob provedení ořezu a zjednání nápravy a žádá o informaci a projednání věci s poskytovatelem 

služby-ořezu keřových porostů. 

 

Příští jednání Komise se bude konat 2. února 2017.  

  

V Přerově 20. ledna 2017 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 

 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Usnesení. 
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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. 23 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 20. ledna 2017 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/23/1/17 Studie proveditelnosti přebudování suchého poldru na vodní plochu na území 

Přerov-Újezdec. 

1. Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova pokračovat v projektu přebudování 

suchého poldru na vodní plochu na území Přerov-Újezdec dle předložené studie. Dále 

doporučuje provedení ochrany zemědělského půdního fondu v lokalitě navazující na suchý 

poldr, tak jak je navrženo pozemkovou úpravou. 

2. Dále komise doporučuje uzpůsobit seč travního porostu danému záměru vytvoření mokřadu 

(snížení intenzity a mozaikovitá seč). 

     Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

UKŽ/23/2/17         Štěrkem mulčované trvalkové záhony. 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova realizovat pilotní projekt štěrkem 

mulčovaných trvalkových záhonů. 

     Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

V Přerově 20. ledna 2017 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 


