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Zápis č. 24 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 2. března 2017 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková  

Jana Dostálová  

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Omluveni: 

 

Ing. Václav Závěšický 

Ing. František Hudeček 

Lukáš Zahradník 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

 

 

 

 

Hosté:  

RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Koncepce EVVO - informace a aktualizace (RNDr. Machalová). 

3. Projednání žádosti na kácení kaštanu ve vnitrobloku Kabelíkova. 

4. Vnitřní předpis - kácení stromů. 

5. Informace o tématech projednávaných v KŽP při radě Olomouckého kraje 

(Ing. A. Kutálková) 

6. Různé. 
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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/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Koncepce EVVO - informace a aktualizace (RNDr. Machalová). 

RNDr. Machalová uvedla, že dosud není zpracována koncepce kraje, na níž má městská navázat. 

Zjistila, zda ostatní města zpracovávají koncepci: Prostějov (jiný systém vzdělávání), Lipník a 

Hranice koncepci nemají, Zlín má na léta 2014-2018.  RNDr. Machalová poskytne členům komise 

elektronicky odkazy na jiná městská EVVO a státní program EVVO. 

Na jednání komise se dostavil Ing. Hudeček. 

RNDr. Machalová připomněla, že na příští jednání komise budou předloženy žádosti o městský 

dotační program s tím, že v předstihu budou poskytnuty členům komise přehledy jednotlivých 

žádostí a pozvala na akci Ukliďme Česko, pořádanou 08.04.2017. 

 

Ad3) Projednání žádosti na kácení kaštanu ve vnitrobloku Kabelíkova. 

K uvedené věci dostali členové komise v předstihu žádost o vyjádření s fotodokumentací. Někteří 

provedli obhlídku na místě samém. Po diskuzi bylo přijato usnesení. 

- 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. 

 

Ad4) Vnitřní předpis - kácení stromů. 

Komise obdržela přijatý předpis v předstihu k prostudování a vzala jej na vědomí. 

 

Ad5) Informace o tématech projednávaných v KŽP při radě Olomouckého kraje (Ing. A. 

Kutálková). 

Na úvod seznámila Ing. Kutálková členy komise s personálním obsazením Krajské komise 

životního prostředí Olomouckého kraje. Pak informovala o jednotlivých dotačních programech  

vyhlášených pro rok 2017 a administrovaných odborem životního prostředí a zemědělství. Jedná se 

o:  

1. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území OK. 

2. Dotace obcím na území OK na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské      

infrastruktury. 

3. Program na podporu začínajících včelařů na území OK. 

4. Program na podporu aktivit v oblasti ŽP a zemědělství. 

Ing. Čagánek doporučil předsedkyni poskytnout článek o dotacích mluvčí Bc. Chalupové, pro 

zveřejnění na webu města, Ing. Kutálková také zkusí informaci umístit do Přerovských listů. 
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Ad6) Různé. 

- Komise diskutovala otázku využití městem darovaných biodegradabilních sáčků na psí 

exkrementy jako vhodného motivačního prvku pro udržování čistoty, k tomu přijala usnesení. 

- RNDr. Chytil navrhl zřízení „pravidelného Zeleného okénka“ v Přerovských listech, do něhož by 

byl ochoten také přispívat. 

- Byla diskutována otázky provozu a kapacity městské kompostárny, Komise doporučuje co 

nejrychlejší realizaci rozšíření kompostárny z důvodu nedostatečné kapacity stávající kompostárny. 

 

Příští jednání Komise se bude konat 6. dubna 2017.  

  

V Přerově 2. března 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. 

 

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. 24 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 2. března 2017 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/24/1/17                Projednání žádosti na kácení kaštanu ve vnitrobloku Kabelíkova. 

Komise po projednání v prvé řadě doporučuje Odboru majetku prošetřit odborný ořez stromu a dále 

zjistit stanovisko dotčených obyvatel vchodů Kabelíkova 10 a 14 ke kácení stromu (ano/ne). 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

UKŽ/24/2/17                Sáčky na psí exkrementy. 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova zabývat se otázkou poskytnutí sady 

biodegradabilních sáčků (50/100 ks) na psí exkrementy oproti potvrzení úhrady ročního poplatku za 

psa a pověřuje předsedkyni komise projednat tento záměr na jednání Rady města Přerova.  

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

V Přerově 2. března 2017 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 


