
 1 

Zápis č. 32 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 11. ledna 2018 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

 

RNDr. Václav Karabina  

Tomáš Navrátil 

Ing. František Hudeček 

Omluveni: 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Václav Závěšický Lukáš Zahradník 

  

  

 

Hosté:  

Pan Pavel Košutek, náměstek primátora 

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města Přerova 

Pan Radek Pospíšilík, člen zastupitelstva 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Výsadba nepůvodních dřevin na území města. (R. Pospíšilík). 

3. Projednání stížnosti na „3 rozsvícené Kaufland billboardy“. 

4. Zhodnocení činnosti KŽP za rok 2017. (Ing. Kutálková). 

5. Informace z Komise ŽP při ROK. (Ing. Kutálková). 

6. Různé. 
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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, přivítala hosty. 

 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Výsadba nepůvodních dřevin na území města. (R. Pospíšilík). 

Ing. Kutálková nechala hlasovat o možnosti vystoupení pana Pospíšilíka. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

- Pan Pospíšilík přednesl návrh na změnu výsadby dřevin, zejména v projektech při revitalizaci 

parků nebo projektech nemovitostí, kde jsou dotčena veřejná prostranství. Mimo jiného vysazujeme 

dřeviny, které nejsou u nás původní (introdukované) jako např. platan (země původu středomoří), 

javor jasanolistý (země původu Kanada). V případě uvedeného javoru je to navíc rostlina, která 

se díky svým schopnostem velmi dobře šíří. Dále na území Přerova vysazujeme břízy. Všechny tyto 

stromy jsou větrosnubné rostliny, silné alergeny. Jejich výhodou je, že po výsadbě snášejí sucho 

a vysoké teploty, nemusíme se o ně nějak výrazněni starat. Jako příklad je Předmostí, naproti 

restaurace Bora platany, u pošty platany, Hranická stromořadí břízy, dříve v Předmostí rostly 

zejména lípy malolisté, dnes  poslední zbytky u kostela. Dále platany a břízy máme u Bečvy jak 

u památníku školy Jednoty Bratrské, také stromořadí od elektrárenského mostu po Strojař,  atd. 

Jako vhodné rostliny do Přerova označil javory mléče, kleny nebo babyky, třešně ptačí (dále od 

chodníků nebo cesty), lípy malolisté, nebo také okrasné jabloně, hezký květ, malé plody nelákající 

hmyz. Krásný a odolný strom je kaštanovník setý, odolává suchu, městskému prostředí, navíc má 

krásný list, plody. Za nejvýznamnější příčinu úhynu nových stromů označil sucho – nové stromky 

se málo zalévají (nejlépe 2-3 roky zalévat). Vhodnou výsadbou a častější zálivkou předejdeme 

častějším úhynům zejména v prvním roce po výsadbě. 

Za cíl označil podporu využití stromů vhodných do našeho prostředí při revitalizaci velkých celků. 

- Ing. Hudeček připomněl, že dřeviny musí plnit i estetickou funkci. 

- Ing. Závěšický doporučuje volit stromy podle původního prostředí, vysazovat stanovištně 

odpovídající druhy. 

- RNDr. Karabina nadnesl možnost spolupráce s Olomoucí a využití jejich zkušeností. 

K tématu výsadby původních druhů rostlin bylo přijato usnesení. 

Dále zazněla debata ohledně zahradního architekta, který je v technických službách při návrzích 

projektů.  

 

Ad3) Projednání stížnosti na „3 rozsvícené Kaufland billboardy“. 

K tématu členové obdrželi v předstihu podklady, proběhla diskuze a komise přijala usnesení. 

 

Ad4) Zhodnocení činnosti KŽP za rok 2017. (Ing. Kutálková). 

Zhodnocení činnosti Komise za rok 2017 provedla Ing. Alice Kutálková jako předsedkyně Komise 

s přispěním jednotlivých členů komise. 

Komise se předběžně dohodla, že během měsíce dubna – května navštíví lesy v lokalitě Svrčov 

a blíže se seznámí s problematikou eroze, klimatických podmínek, biodiverzity, pestrosti lesa 

a lesního porostu. 
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Ad5) Informace z Komise ŽP při ROK. (Ing. Kutálková). 

Ing. Kutálková členy Komise informovala o tématech projednávaných na 5. jednání Komise ROK, 

které se konalo 13.12.2017 v Olomouci.  

Především se jednalo o návrhu kapitol rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství na rok 

2018 a o přípravě dotačních programů Olomouckého kraje 2018. 

Ad6) Různé. 

- Ing. Závěšický kritizoval stav vegetace v bezprostřední blízkosti po stavbě nové cyklostezky na 

Velké Dlážce – neodborné ořezy pařezů, olámané javory, špatně ořezané jasany, vyřezání keřové 

enklávy u Strhance. Navrhl provést proškolení pracovníků provádějících ořez. Po diskuzi komise 

k věci přijala usnesení. 

 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 08.02.2018 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 11. ledna 2018 

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. Foto Velká Dlážka 

 

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. 32 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 11. ledna 2018 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/32/1/18 Výsadba původních dřevin na území města. 

Komise po projednání doporučuje Radě města 

1) ve spolupráci s TSMP zřídit funkci městského zahradního architekta 

2) upřednostňovat při výsadbě původní druhy dřevin na základě půdních a klimatických podmínek. 

     Pro/6-Proti/0-Zdržel se/1 

 

UKŽ/32/2/18 3 rozsvícené Kaufland billboardy. 

Komise po projednání doporučuje Radě města 

1) nechat prověřit Stavební úřad, zda jsou dodrženy hodnoty „rušivého světla“ dle technických 

norem pro reklamní osvětlení 

2) v případě zjištění dodržení norem, požádat vedení obchodního areálu o možnost snížení 

intenzity osvětlení reklam a o úplné vypnutí osvětlení reklam na dobu 23:00-5:00 hod. 

     Pro/6-Proti/0-Zdržel se/1 

 

UKŽ/32/3/18 Stav vegetace – Velká Dlážka. 

Komise po projednání doporučuje Radě města zajištění vyhodnocení správnosti zásahu do dřevinné 

vegetace rostoucí podél nově zbudované cyklostezky na Velké Dlážce a případné zjednání nápravy. 

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

V Přerově 11. ledna 2018 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 


