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Zápis č. 35 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 9. května 2018 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 
Lukáš Zahradník 

Ing. František Hudeček  

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Ing. Václav Závěšický 

Omluveni: 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

 RNDr. Václav Karabina Tomáš Navrátil 

 Tomáš Navrátil 

  

 
Hosté:  

- 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Pilotní projekt mozaikovité seče (Ing. Závěšický). 

3. Informace z komise ŽP při ROK – kůrovcová kalamita (Ing. Kutálková). 

4. Požadavek na využití bezprašných technologií u staveb a rekonstrukcí (Ing. Čagánek). 

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 upravený program jednání, byl vypuštěn bod VaK. 

 



 2 

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Pilotní projekt mozaikovité seče (Ing. Závěšický). 

Ing. Závěšický v předstihu poslal vyjádření zástupkyně MAJ k mozaikovité seči. Na jednání předal 

členům komise návrh na místa s možnou úpravou zeleně mozaikovitou sečí. K jednotlivým 

navrženým místům proběhla diskuze. Byly zevrubně probrány i vlivy na okolí – např. rozptyl 

alergenů (po fázi vykvetení rostlin), minimální požadovaná výška zachované zeleně při seči 5 cm 

(z důvodu zachování záchytu a zabránění opětovného víření prachu), významný biotop pro hmyz. 

Na závěr komise dospěla k doporučujícímu usnesení využít mozaikovitou seč travního porostu 

na parcele (p. č. 4724/2) vedle Michalova, směrem k zahradnictví Střední školy zemědělské Přerov. 

 

Ad3) Informace z komise ŽP při ROK – kůrovcová kalamita (Ing. Kutálková). 

- Ing. Kutálková ve svém příspěvku seznámila členy komise s hlavními částmi přednášky zástupce 

Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – Ing. J. Lubojackého. Kalamitní poškození 

lesních porostů na území Olomouckého kraje má za následek především výrazné sucho v roce 2015 

a následné napadení smrků lýkožroutem severským. Dřevokazné houby, především václavka a 

leskorka i spárkatá zvěř jsou dalšími významnými škůdci, kteří se na devastaci lesních porostů 

podepisují. V závěru svého příspěvku paní předsedkyně komise informovala o dosud provedených i 

plánovaných opatření k zamezení dalšího šíření kalamitní situace v našem kraji, především se jedná 

o instalaci feromonových lapačů, včasné odkorňování kmenů a chemickou asanaci. 

Následně proběhla se členy komise diskuse k tomuto tématu. 

V ní zaznělo i to, že neustále převažuje ekonomický zájem, který podporuje opětovnou výsadbu tzv. 

jednodruhových, rychle rostoucích dřevin, především smrků. Členové komise se shodli na tom, že 

výrazným krokem pro předcházení vzniku takovýchto kalamitních stavů v našich lesích by bylo 

vysazování tzv. smíšených lesů. 

 

Ad4)  Požadavek na využití bezprašných technologií u staveb a rekonstrukcí (Ing.  Čagánek). 

Vzhledem k tomu, že město je významným investorem a zadavatelem rekonstrukcí, staveb 

a obdobných prací, které jsou často obtěžujícím zdrojem prašnosti v místech jejich provádění, 

(a předmětem občasných stížností občanů), jako je např. oprava vozovek, chodníků, budování 

zálivů autobusových zastávek, budování či rekonstrukcí stanovišť na odpadové nádoby, je nutno 

provádět tyto práce ohleduplně k životnímu prostředí a zdraví obyvatel. Proto je potřeba při 

takových pracech využívat bezprašné technologie (např. vlhčení, řezání v uzavřených prostorech). 

V této věci po krátké diskuzi komise přijala doporučující usnesení, vyžadovat již ve fázi 

výběrových řízení bezprašné technologie. 

 

Ad5) Různé. 

- Ing. Hudeček navrhl požádat o informaci ohledně průběhu prací na ochraně Přerova před 

povodněmi a suchem. 

- RNDr. Landsmannová upozornila na skutečnost, že stavu lip na Horním náměstí by mohlo 

významně prospět zalévání. 

 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 07.06.2018 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 9. května 2018 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 
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……………………….                                                                         ………………………. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Usnesení č. 35 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 9. května 2018 

 

UKŽ/35/1/18                                                                                                Mozaikovitá seč. 

Komise po projednání doporučuje Radě města realizovat mozaikovitou seč travního porostu na 

parcele č. 4724/2 v k. ú. Přerov. 

     Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

 

UKŽ/35/2/18                                                                       Použití bezprašných technologií. 

Komise po projednání doporučuje Radě města uložit příslušným odborům, aby vyžadovaly při 

výběrových řízeních na dodavatele staveb, rekonstrukcí a obdobných prací používání bezprašných 

technologií. 

     Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

 

 

 

V Přerově 9. května 2018 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 


