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Zápis č. 31 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 7. prosince 2017 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

 

RNDr. Václav Karabina  

Tomáš Navrátil 

Ing. František Hudeček 

Omluveni: 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Ing. Václav Závěšický  

Lukáš Zahradník  

  

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova 

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města Přerova 

Dr. Přemysl Dvorský, ředitel ZŠ Přerov, 

Želatovská 8 

Ing. Zdeněk Dostál, vedoucí odd. investic MMPr 

 RNDr. Emil Krestýn, Ph.D., občan 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Kácení - ZŠ Želátovská - hokejbalové hřiště. 
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3. Projednání požadavku občanů z ulice Pod Hvězdárnou - ochrana před pesticidy (Ing. arch. 

Horký) 

4. Projednání harmonogramu jednání KŽP v prvním pololetí 2018. 

5. Různé. 

 

Ad1) Zahájení a schválení programu jednání. 

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 

řádném svolání a usnášeníschopnosti. Konstatovala, že námitky proti minulému zápisu nebyly 

vzneseny. Nechala schválit program jednání, v němž bylo oproti pozvánce vyměněno pořadí bodů 2 

a 3. 

 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Kácení - ZŠ Želátovská - hokejbalové hřiště.  

Ing. Kutálková předala slovo panu Ing. Dostálovi, který připomněl základní požadavky (písemný 

podklad obdrželi členové komise v předstihu elektronicky) – kácení 51 stromů z toho 13 (12 jabloní 

a 1 ořech) na povolení. Na místě „pozemků“ bude nové hokejbalové asfaltové hřiště, které 

je v plánu investic na rok 2018.  

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

Dr. Dvorský informoval, že hokejbalová hřiště jsou i v okresech Prostějov a Olomouc, 

v Přerovském dosud ne. Odpověděl na otázku využití hřiště – bude vytížené. 

RNDr. Chytil, Ph.D. upozornil na význam stromů na hospodaření se srážkovou vodou, ochlazování 

okolí v parných dnech, význam stromů ze zoologického hlediska téměř bez hodnoty. 

RNDr. Juliš informoval o povinnosti náhradní výsadby v počtu 15 stromů za 13 povolovaných 

ke kácení. 

Ke kácení bylo přijato souhlasné usnesení a na návrh Ing. Závěšického i doporučení na ponechání 

mrtvého dřeva pro vytvoření broukoviště. 

Jednání komise opustili Dr. Přemysl Dvorský a Ing. Zdeněk Dostál. 

Ad3) Projednání požadavku občanů z ulice Pod Hvězdárnou - ochrana před pesticidy (Ing. 

arch. Horký). 

Ing. Kutálková požádala o představení žádosti Ing. arch. Horkého a následně RNDr. Emila 

Krestýna, Ph.D., za občany z lokality, na níž požadují zvýšenou ochranu před pesticidy. Oba 

pánové představili lokalitu i legislativní rámec požadované ochrany (RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. 

předal členům komise písemné podkladové materiály).  

Jednání komise opustil Ing. Václav Závěšický. 

Po obsáhlé diskuzi bylo přijato komisí doporučující usnesení, k rozšíření území, kde se nemohou 

používat pesticidy. 

Jednání komise opustili Ing. arch. Jan Horký a RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. 

 

Ad4) Projednání harmonogramu jednání KŽP v prvním pololetí 2018. 

Ing. Kutálková připravila a předložila harmonogram. Pro I. pololetí 2018 jsou navrženy tyto dny 

pro jednání KŽP - 11.1, 8.2, 8.3, 12.4, 3.5 a 7.6, vždy v 16:00 hod. v zasedací místnosti Magistrátu 

města Přerova, Bratrská 34, dvorní trakt, přízemí, dveře č. D11. 
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Ad4)  Různé. 

- Ing. Kutálková informovala o účasti členů komise na veřejném projednání dokumentace a 

posudku záměru „Zvýšení kapacity titanové běloby“ oznamovatele PRECHEZA a.s., a o neúčasti 

občanů. Proto předložila k diskuzi návrh, k němuž dospěla při rozboru situace s organizačním 

pracovníkem, aby bylo zřízeno další „Téma“ pro rozesílání SMS občanům. V diskuzi převládl 

názor, že informovanost ve věci veřejných projednávání je dostačující a není nutno ji rozšiřovat, 

neboť záleží zejména na zájmu občanů o danou problematiku. 

- Ing. Holan připomněl již dříve diskutovanou záležitost pravidelného sloupku tzv. „Zeleného 

okénka“. Po krátké diskuzi bylo bez závěru téma ukončeno. 

- Ing. Kutálková poděkovala za práci členů komise v uplynulém roce a popřála vše nejlepší 

do nového roku a ukončila jednání komise. 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 11.01.2018 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 7. prosince 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. Základní dendrologické zhodnocení schéma + popis 

 

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. 31 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 7. prosince 2017 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/31/1/17 Kácení - ZŠ Želatovská - hokejbalové hřiště. 

Komise po projednání souhlasí s navrženým kácením stromů dle přílohy a navrhuje odboru majetku 

prověřit místa v okolí řešeného území pro možnou náhradní výsadbu a doporučuje umístit 

minimálně 15 stromů náhradní výsadby. 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

UKŽ/31/2/17 Kácení - ZŠ Želatovská - hokejbalové hřiště - broukoviště. 

Komise po projednání doporučuje pro snížení ekologické újmy Základní škole Želatovská  využití 

mrtvého dřeva z kácení stromů k vytvoření broukoviště. 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

UKŽ/31/3/17 Projednání požadavku občanů z ulice Pod Hvězdárnou - ochrana před pesticidy. 

Komise po projednání doporučuje Radě města, v souladu s ust. z. č. 326/2004, Sb., 

o rostlinolékařské péči, v platném znění, rozšířit na území města Přerova plochy, kde se nemohou 

používat pesticidy uvedené v § 52b odst. 3 zákona. 

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

 

 

V Přerově 7. prosince 2017 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 


