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Zápis č. 26 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 3. května 2017 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 

Ing. František Hudeček 

 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Ludmila Landsmannová  

Lukáš Zahradník 

Omluveni: 

Ing. Václav Závěšický 

 RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

  

  

 

Hosté:  

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města Přerova 

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí  Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Informace k projektu obnova bývalých obecních sadů v Přerově Na Žernové (Knejzlíkovy 

sady) – RNDr. Juliš. 

3. Informace k možnosti poskytnutí biodegradabilních sáčků na psí exkrementy občanům v 

kontextu ekonomického a legislativního rámce veřejné správy – Ing. Kutálková. 

4. 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 hosty a nechala schválit program jednání. 

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad3) Na žádost pana Ing. Holana byl projednán bod problematika chovu psů a čistoty města.  

Ing. Holan – přednesl návrh na umístění hřiště pro psy u Michalova (využila by se 1/3 hřiště na 

míčové hry) nebo u cyklostezky po pravé straně za Michalovem k zemědělské škole. 

V diskuzi upozornil RNDr. Juliš na náklady na pořízení hřiště, údržbu a řešení hygieny.  

Na jednání komise se dostavil Ing. Hudeček. 

Případné využití „pionýrské louky“ k uvedenému záměru se jeví jako problematické z důvodu 

aktivního záplavového území. Hřiště musí mít „provozní řád“. 

Ad2)  Informace k projektu obnova bývalých obecních sadů v Přerově Na Žernové 

(Knejzlíkovy sady) – RNDr. Juliš. 

RNDr. Juliš podal k předem zaslanému písemnému podkladu (návrhu předlohy pro schůzi Rady) 

podrobný výklad, v němž navrhl členům komise podpořit uvedenou problematiku a požádal o 

doporučení člena komise ŽP do pracovní skupiny k problematice Knejzlíkových sadů. 

Ing. Kutálková vyzvala členy komise, aby se k uvedenému tématu jednotlivě vyjádřili. Následně 

bylo přijato doporučující usnesení. 

Do pracovní skupiny byli navrženi a schváleni RNDr. Václav Karabina a Ing. Alice Kutálková. 

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad3) Informace k možnosti poskytnutí biodegradabilních sáčků na psí exkrementy občanům 

v kontextu ekonomického a legislativního rámce veřejné správy – Ing. Kutálková. 

- Předsedkyně komise Ing. Kutálková, informovala členy o přípravě podkladů pro projednání v 

Radě města a o výsledku tohoto jednání. 

Na základě získaných informací od výrobců biodegradabilních sáčků na psí exkrementy a informací 

zaslaných z ekonomického odboru, oddělení místních příjmů, Magistrátu města Přerova, se po 

diskuzi členové komise dohodli ve věci poskytnutí sady sáčků na psí exkrementy pro přípravu 

podkladových materiálů do Rady města. Tyto podkladové materiály budou podrobně projednány na 

dalším jednání Komise ŽP. 

- RNDr. Juliš k tématu shrnul následující - do příště členové komise zváží pro a proti k níže 

uvedeným variantám "motivace majitelů psů k používání biologicky rozložitelných sáčků na 

exkrementy" (organizační, administrativní, legislativní, finanční náročnost versus předpokládaný 

účinek), včetně návrhu na další pokračování: 

1. Balíček 50 ks sáčků každému, kdo zaplatil poplatek za psa předat balíček při zaplacení. 

2. Balíček 50 ks sáčků každému majiteli psa (osobní odběr nebo doručit). 

3. Balíček 50 ks sáčků každému majiteli psa na každého psa (osobní odběr nebo doručit). 

4. Balíček 500 ks sáčku x vylosovaným respondentům ankety, osvětový leták s anketou 

obdrží každý majitel psa. 

5. Pilotní projekt, ve vytypované lokalitě (lokalitách) budou instalovány stojany se sáčky 

(např. po třech měsících vyhodnotit) 
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U všech variant: Co by mělo být obsahem osvětové kampaně? Jakou zvolit formu? Co od ní 

čekáme? 

Ad4) Různé. 

- RNDr. Juliš osvětlil z hlediska možností zákona o ochraně ovzduší problematiku „prověřit 

možnosti, jak by se v době smogové situace dala regulovat (omezit) individuální automobilová 

doprava, případně i nákladní doprava“, (což bylo zadání náměstka primátora p. Košutka odboru 

STAV), k níž členové komise obdrželi písemný podklad zpracovaný organizačním pracovníkem. Po 

krátké diskuzi přijali členové komise doporučující usnesení k postupu činností k zadání - regulace 

dopravy při smogové situaci. 

- RNDr. Landsmanová upozornila na skládku u cesty Žeravice Lapač – Rokytnice, kde je uloženo 

14 pytlů. RNDr. Juliš pověří pracovníky specializace na odpadové hospodářství prošetřením 

podnětu včetně prověření instalace fotopasti. 

- RNDr. Karabina upozornil na probíhající kladení inženýrských sítí u zdi hřbitova v Předmostí. 

 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 01.06.2017 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 3. května 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 – pracoviště pro volené orgány – k archivaci 
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Usnesení č. 26 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 5. května 2017 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/26/1/17                                     Obnova Knejzlíkových sadů. 

Komise po projednání doporučuje schválit Memorandum o partnerství při revitalizaci sadů v 

Předmostí a finanční spoluúčast na realizaci projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku 

Knejzlíkovy sady a přírodní památky Na Popovickém kopci. 

     Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0 

UKŽ/26/2/17                     Regulace dopravy při smogové situaci. 

Komise po projednání doporučuje Radě města k problematice regulace dopravy následující: 

 Zintenzivnit čištění frekventovaných komunikací od tuhých znečišťujících látek. 

 Zavést bezplatnou MAD v období listopad – březen. 

 Do materiálu „Plán udržitelné mobility pro město Přerov“  zapracovat: 

- „Studii proveditelnosti zpracování Regulačního řádu pro město Přerov, dle ust. § 10 odst. 4 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší“, s požadovaným výsledkem, který doporučí 

nebo zamítne zpracování Regulačního řádu. 

- „Studii proveditelnosti Nízkoemisní zóny pro město Přerov, dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší“, s požadovaným výsledkem, který doporučí nebo zamítne 

realizaci  Nízkoemisní zóny. 

- do praktických kroků vhodných k realizaci navrhnout body z PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ 

KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA – CZ07, týkající se snížení vlivu 

silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší s požadovaným výsledkem, které z bodů kódů 

opatření PZKO lze a jak realizovat a které v podmínkách Přerova realizovat nelze. 

 Výsledky studií projednat s veřejností. 

     Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0 

V Přerově 3. května 2017 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 


