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Zápis č. 28 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 7. září 2017 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 

Ing. František Hudeček 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Ludmila Landsmannová  

Tomáš Navrátil 

Lukáš Zahradník 

Omluveni: 

 

Ing. Václav Závěšický  

  

  

 

Hosté:  

Pavel Košutek, náměstek primátora statutárního 

města Přerova 

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku 
a komunálních služeb  

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání posouzení na kácení dřevin na ul. Č. Drahlovského. 

3. Projednání používání herbicidů na likvidaci plevelů na území města Přerova v roce 2018. 
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4. Informace z činnosti Komise ROK pro životní prostředí. 

5. Informace z činnosti Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí, pozvánka na akci 7.10.2017. 

6. 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) Projednání posouzení na kácení dřevin na ul. Č. Drahlovského – paní Doupalová.  

Ing. Kutálková předala slovo paní Doupalové, která zevrubně informovala přítomné o důvodech 
potřeby kácení některých stromů v návaznosti na projekt řešení uvedené oblasti. Okomentovala 
předem zaslaný návrh kácení, informovala o náhradní výsadbě v dotčeném prostoru jak stromů (ve 

zhruba stejném počtu), tak keřů, vysazených mezi vozovkou a chodníky či parkovištěm. Po obšírné 
diskuzi vyzvala předsedkyně jednotlivé členy ke sdělení jejich názoru na kácení. Na případné 

dotazy v této části jednání ještě upřesnila paní Doupalová své odpovědi. Na dotaz Ing. Hudečka 
ohledně termínu realizace projednávaných úprav informoval náměstek primátora pan Košutek, že 
mohou proběhnout až po rekonstrukci sítí parovodu-horkovodu Veolie, zřejmě v roce 2019.  

- Následně komise přistoupila k hlasování o věci a přijala souhlasné usnesení. 

Na jednání komise se dostavil pan RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

- Souhlasné usnesení také přijala komise ve věci doporučení k návrhům kácení dle vnitřního 
předpisu č. 3/2017. 

 

Ad3)  Projednání používání herbicidů na likvidaci plevelů na území města Přerova v roce 2018 

– Ing. Kutálková. 

Komise se již podruhé zabývala projednáním možnosti likvidace plevelů na území města Přerova 
bez používání herbicidů a přijala k tomuto usnesení. 
 

 
Ad4)  Informace z činnosti Komise ROK pro životní prostředí – Ing. Kutálková. 

- Předsedkyně podala informace o projednaných materiálech z jednání Rady Olomouckého kraje 
vztahujících se k oblasti ŽP. 

- Informovala o výsledku soutěže „O keramickou popelnici“, kde se v kategorii měst nad 15.000 

obyvatel Přerov umístil na 4.místě. 

- Dále informovala o Usneseních z 3. jednání Komise ROK pro ŽP, především o dotaci pro obec 

Olšany u Prostějova, kde se sama obec ujala likvidace a sanace velmi rozsáhlé staré ekologické 
zátěže. 

 

 Ad5) Informace z činnosti Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí, pozvánka na akci 

7.10.2017. 

Krátkou informaci podal RNDr. Karabina a pozval na připravovanou akci 7.10.2017. Informaci 
doplnila Ing. Kutálková o prezentaci návrhů propagačních „placek“ pro rok 2017. 

 



 3 

Ad6) Různé. 

-  Ing. Závěšický informoval o své kontrole usnesení - "UKŽ/17/3/16 - Doporučení mozaikovité 

seče" a s tím souvisejícího usnesení z 62. schůze Rady města Přerova konané dne 26. ledna 2017 
- "2375/62/10/2017 Pilotní projekt mozaikovité seče v Přerově". V důvodové zprávě byla 

uvedena parcela č. 4957/2 k. ú. Přerov. Uvedl, že dne 1. 9. 2017 se byl na tuto parcelu podívat a 
travní porost byl kompletně posečen. Přitom to podle něj byla poslední možnost, jak letos pilotní 
projekt zčásti úspěšně zrealizovat. V pátek 1. 9. 2017 na pozemku ještě kvetl např. štírovník 

růžkatý (Lotus corniculatus), který má z pohledu včelařského nemalý význam a navíc kvete až 
do října. K této problematice přijala KŽP usnesení s žádostí o informaci od Odboru správy 

majetku a komunálních služeb.  

- Paní Dostálová a RNDr. Landsmannová předali členům KŽP listinné informace o Vyjádření 
spolku a občanů místní části Žeravice k oznámení záměru „Využití ložiska písků Žeravice-

Lapač“ v rámci procesu EIA a informovali, že  budou požadovat projednání na nejbližším 
zastupitelstvu.  

Jednání komise opustil pan Tomáš Navrátil. 

- RNDr. Chytil informoval o projednávání možností rozšíření stanice Ornis a dále o šetření 
masivního protizákonného odstřelu téměř 30 dravých ptáků.  

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 05.10.2017 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 7. září 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. 

3. Návrh na kácení 2017 – doporučení. 

4. Návrh na kácení dřevin na ul. Č. Drahlovského. 

 

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. 28 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 7. září 2017 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/28/1/17                              Kácení dřevin na ul. Č. Drahlovského. 

Komise po projednání souhlasí s návrhem na kácení pro akci Parkoviště v ulici Čapky 
Drahlovského v Přerově, dle přílohy, a doporučuje hledat další možnosti k náhradní výsadbě 

v rámci řešeného prostoru.  

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

UKŽ/28/2/17                                          Kácení dřevin dle VP č. 3/2017. 

Komise po projednání souhlasí s doporučením k návrhům na kácení dle VP č. 3/2017, dle přílohy. 

     Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0 

 

UKŽ/28/3/17                                 Herbicidy. 

Komise po projednání doporučuje Radě města uložit Odboru správy majetku a komunálních služeb 
zajistit likvidaci plevelů na území města Přerova ekologickým způsobem. Herbicidy nadále 

používat ve zcela výjimečných případech. 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/1 

 

UKŽ/28/4/17                                                     Mozaikovitá seč. 

Komise žádá informaci od Odboru správy majetku a komunálních služeb, jakým způsobem je 

dodržováno usnesení z 62. schůze Rady města Přerova konané dne 26. ledna 2017 - 
"2375/62/10/2017 Pilotní projekt mozaikovité seče v Přerově".  

     Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0 

V Přerově 7. září 2017 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 


