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Zápis č. 29 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 12. října 2017 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. František Hudeček 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Ludmila Landsmannová  

Tomáš Navrátil 

Lukáš Zahradník 

Omluveni: 

 

Ing. Václav Závěšický  

  

  

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Ing. Michal Majer, EPROJEKT s.r.o. 

Ing. Zdeněk Dostál, Odbor řízení projektů a 

investic 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Kácení stromů. 
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3. Projednání návrhu "Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

EVVO v roce 2018". 

4. Informace z jednání Komise pro revitalizaci Knejzlíkových sadů. 

5. Postřehy z výjezdního zasedání komise ŽP při ROK ( nakládání s odpady v Hustopečích nad 

Bečvou, Bio farma ve Vysoké a jejich plán na otevření prodejny v Přerově, poldr Skalička,..). 

6. Zajímavosti ze semináře "Veřejná prostranství bez chemie". 

7. 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, který byl rozšířen proti pozvánce 

o bod kácení stromů. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Kácení stromů.  

- Ing. Kutálková předala slovo panu Ing. Dostálovi a Ing. Majerovi. Doplnili komentářem dopředu 

zaslané materiály ve věci „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 13. etapa.“ Po diskuzi se 

členové komise shodli na podpoře předloženého projektu přijetím usnesení. 

- Ing. Kutálková předložila k projednání problematiku kácení stromu na ulici Por. Vodičky, k níž 

byly dopředu zaslané materiály (statické posouzení a foto). Po diskuzi členové komise přijali 

souhlasné usnesení. 

 

Ad3)  Projednání návrhu "Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na 

podporu EVVO v roce 2018". 

Ing. Kutálková předala slovo RNDr. Machalové a RNDr. Julišovi. Ti okomentovali zejména změny 

„Programu“ oproti předchozím letům, s tím, že přibyl účel D „Realizace opatření na podporu 

biologické rozmanitosti a ekologické stability veřejně přístupné krajiny na území města Přerova“ a 

došlo k drobným formálním úpravám pro podání žádostí. 

 

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

 

Ad4)  Informace z jednání Komise pro revitalizaci Knejzlíkových sadů. 

Ing. Kutálková podala informace o jednání Komise a o propagaci revitalizaci Knejzlíkových sadů 

na tradiční akci „Pochod po stopách lovců mamutů“, který proběhl 07.10.2017. Na  akci se přijel 

podívat i hejtman Olomouckého kraje pan Ing. Ladislav Okleštěk, který velmi ocenil podporu 

Statutárního města Přerova při realizaci tohoto projektu. Panu Liboru Pokornému a spolku 

Predmostenzis, z.s. vyslovil obdiv za práci, která již byla na této akci vykonána.  

Občané se během akce měli možnost detailně seznámit s plány a průběhem projektu na vystavených 

panelech a informačním letáku, který zájemci mohli získat. Jejich dotazy zodpovídali členové 

Komise pro revitalizaci KS. Zájem ze strany občanů byl značný. 

Podle návrhu komise byly vyrobeny jako upomínkové předměty „placky“ s motivem ovoce, které 

Knejzlíkovi sady reprezentuje. V rámci tohoto 7letého projektu bude každý rok vydávána „placka“ 

s jiným motivem.  
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Ad5) Postřehy z výjezdního zasedání komise ŽP při ROK ( nakládání s odpady v Hustopečích 

nad Bečvou, Bio farma ve Vysoké a jejich plán na otevření prodejny v Přerově, poldr 

Skalička,..). 

Ing. Kutálková stručně informovala o průběhu výjezdního zasedání komise ŽP při ROK, které 

proběhlo ve dnech 14.–15.09.2017 v Teplicích nad Bečvou. Na něm mimo jiné členové komise 

navštívili městys Hustopeče nad Bečvou, kde je starostka podrobněji seznámila s velmi zajímavým 

systémem nakládání s odpady. Tento systém je založen na tzv. „talonech“, které si občané mohou 

zakoupit v místním nákupním středisku a podle svých potřeb je následně nalepí na nádoby 

s odpadem. Nádoby, které nejsou takto označeny svozová firma jednoduše nevyveze. 

Dále členové komise zavítali na Bio farmu ve Vysoké, která se specializuje na produkci a výrobu 

mléčných výrobků převážně z kozího mléka, ale i kravského a ovčího mléka. 

Své výrobky následně prodávají na farmářských trzích. 

Během rozhovoru bylo naznačeno, že v Přerově poptávka po těchto výrobcích roste a výrobce 

vážně zvažuje otevření kamenné prodejny v našem městě.  

Jednání komise navštívil zástupce Povodí Moravy se svou prezentací o připravovaném poldru 

Skalička. Členové se tak měli možnost dozvědět řadu zajímavých informací i z historie a 

postupného vývoje celého projektu. 

 

Ad6) Zajímavosti ze semináře "Veřejná prostranství bez chemie". 

Ing. Kutálková podala členům komise informace ze semináře „veřejná prostranství bez chemie“, 

kde bylo podrobně probíráno, jak se města a obce ČR snaží řešit hubení plevele, především 

na chodnících a ostatních veřejných prostranstvích (např. parkoviště), jinými prostředky než chemií. 

O svých dosavadních zkušenostech s „horkou párou“ hovořili zástupci TS města Brna. Tato metoda 

je podle jejich vyjádření účinná, ale představuje značné pořizovací náklady, velkou spotřebu vody 

i pohonných hmot. Není zanedbatelný ani fakt, že spolu s nežádoucím plevelem zahynou touto 

metodou i živé organismy, které se okolo hubené rostliny v době aplikace nacházejí.  

Velmi zajímavá byla přednáška MUDr. M. Šuty o zdravotních důsledcích používání glyfosfátů, 

které se v současné době projednává v rámci EU. 

Jednání komise opustila paní Jana Dostálová. 

 

Ad7) Různé. 

-  RNDr. Landsmannová informovala o závěru zjišťovacího řízení záměru „Využití ložiska písků 

Žeravice – Lapač“, v němž Krajský úřad Olomouckého kraje, jako příslušný orgán, došel 

k závěru, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona 

O posuzování vlivů na životní prostředí. Dále informovala o stavu povolování Zemníku, také na 

katastrálním území Žeravic. 

-  Ing. Kutálková informovala o proběhnuvším projednání Plánu odpadového hospodářství dne 

05.10.2017 v Městském domě.  

-  Ing. Kutálková pozvala přítomné na Den stromů, pořádaný 20. října 2017 od 9:00 do 15:00 hod. 

v parku Michalov. 

-  Ing. Závěšický pozval přítomné na konferenci Naše příroda, s tématem Příroda ve městě, 

pořádanou 28. října 2017 v Clarion Congress Hotelu Olomouc. 
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Příští jednání komise bude ve čtvrtek 02.11.2017 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 12. října 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. 29 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 12. října 2017 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/29/1/17                    Kácení - Regenerace panelového sídliště Předmostí – 13. etapa. 

Komise projednala navrhované dřeviny ke kácení v rámci akce „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí – 13. Etapa“ a souhlasí s předloženým návrhem na kácení a doporučuje v maximální 

míře zakomponovat náhradní výsadbu. 

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

UKŽ/29/2/17                                               Kácení – ulice Por. Vodičky 

Komise po projednání navrhuje pokácení posuzovaného stromu a provedení náhradní výsadby 

v počtu minimálně 2 ks stromů. 

     Pro/6-Proti/0-Zdržel se/1 

 

UKŽ/293/17  Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO 

v roce 2018. 

Komise po projednání doporučuje zapracovat vznesené připomínky a schválit „Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO v roce 2018“. 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

 

V Přerově 12. října 2017 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 


