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Zápis č. 30 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 2. listopadu 2017 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Lukáš Zahradník 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Ludmila Landsmannová  

Tomáš Navrátil 

Ing. František Hudeček 

Omluveni: 

 

Ing. Václav Závěšický  

  

  

 
Hosté: - 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Rekonstrukce a přístavba ORNIS. 

3. Kácení jedle na ul. Želatovská 27 z důvodu požadavku TS na zajištění vánočního stromu. 

4. 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. Poděkovala RNDr. Chytilovi, Ph.D. za pozvání do ORNIS a nechala schválit program 
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jednání, v němž byl v bodě 3. změněn strom ke kácení ze smrku na jedli v jiném místě ulice 

Želatovská. 

 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Rekonstrukce a přístavba ORNIS.  

Ing. Kutálková předala slovo panu RNDr. Chytilovi, Ph.D. a požádala na úvod o prohlídku vnějších 

částí ORNIS včetně informací o zvířatech v péči stanice. Po návratu do objektu seznámil RNDr. 

Chytil, Ph.D., členy komise s připravovaným rozšířením ornitologické stanice. Nastala možnost 

požádat o prostředky z programu IROP (Integrovaný regionální operační program), který spravuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o Evropské strukturální a investiční fondy. Konkrétně se jedná o 

dotaci na lepší zabezpečení a prezentaci sbírek. Mezi současnou stanicí a stanicí BIOS by měla 

vyrůst nová dvoupodlažní budova, kde by byl moderní depozitář, knihovna (oboje v 1. patře jako 

ochrana proti povodni), v přízemí potom výuková místnost a menší výstavní sál. Na střeše budovy 

střešní zahrada, na současné střeše fotovoltaika. Obě budovy budou spojeny vzdušným atriem a 

spojovací chodbou. V současné době ORNIS intenzivně připravuje podklady pro zpracování 

projektu včetně projektu nové expozice Ptáci ČR.  

 

Ad3)  Kácení jedle na ul. Želatovská 27 z důvodu požadavku TS na zajištění vánočního stromu 

Ing. Kutálková vyzvala jednotlivé členy komise (podklady obdrželi elektronickou cestou dopředu) 

k vyjádření ke kácení. Po diskuzi komise přijala souhlasné usnesení. 

 

 

Ad4)  Různé. 

-  Ing. Kutálková připraví na příští jednání komise harmonogram jednání komise na 1. pololetí 

2018. 

- Ing. Kutálková předložila k projednání požadavek občanů z ulice Pod Hvězdárnou, 

prostřednictvím radního Ing. arch. Horkého (e-mail) na ochranu před pesticidy. Po diskuzi se 

členové komise, vzhledem ke složitosti problematiky, dohodli, že k projednání záležitosti je 

třeba, aby předkladatel Ing. arch. Horký doložil podrobnější materiál.  

-  Ing. Hudeček informoval o jeho účasti na dni otevřených dveří v Teplárně Přerov. 

 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 07.12.2017 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 2. listopadu 2017 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                          předsedkyně komise 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 



 3 

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. 30 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 2. listopadu 2017 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/30/1/17 kácení jedle na ul. Želatovská 27 z důvodu požadavku TS na zajištění vánočního 

stromu. 

Komise po projednání doporučuje předmětnou dřevinu ke skácení s podmínkou náhradní výsadby 

minimálně 2 ks vhodných stromů na vhodném místě. 

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/1 

 

V Přerově 2. listopadu 2017 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 

 

 


