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Zápis č. 38 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 4. října 2018 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 
Lukáš Zahradník 

Ing. František Hudeček  

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

RNDr. Václav Karabina 

Omluveni: 

 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Ing. Václav Závěšický 
 

Tomáš Navrátil  

  

 

Hosté:  

Pavel Košutek, náměstek primátora 

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Ing. Hana Tesařová, vedoucí oddělení ochrany 

přírody a památkové péče 

RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek  

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání kácení. 

3. Informace – poldr Skalička (aktuální stav přípravy) – P. Košutek. 

4. Zhodnocení práce komise za uplynulé volební období – Ing. A. Kutálková. 
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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 jednán a přivítala hosty. 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Projednání kácení. 

Předsedkyně komise požádala paní Doupalovou o komentář k jednotlivým žádostem. Členům 

komise byly předem zaslány e-mailem žádosti, po diskuzi k jednotlivým požadavkům bylo přijato 

usnesení. 

 

Ad3) Informace – poldr Skalička (aktuální stav přípravy) – P. Košutek 

- Ing. Kutálková poděkovala na úvod panu RNDr. Chytilovi, Ph.D. za zaslání materiálů 

k problematice poldru. Pak požádala o komentář náměstka primátora, pana Košutka. Přerov je 

následně chráněný subjekt, který by měl být díky kombinaci ochranných opatření uchráněn před 

povodní rozsahu z roku 1997.  

- Ing. Hudeček v diskuzi navrhoval požadavek na zvýšení navrhovaného objemu díla Skalička 

aspoň o 50%. RNDr. Juliš vysvětlil potřebu respektovat více chráněných zájmů. 

 

Ad4) Zhodnocení práce komise za uplynulé volební období – Ing. A. Kutálková 

Ing. Kutálková v krátkosti sumarizovala práci komise za uplynulé volební období, zmínila co se 

v komisi podařilo a co se nezdařilo prosadit. 

 

Ad5) Různé 

- Ing. Kutálková pozvala na návštěvu akce v Knejzlíkových sadech - „Po stopách lovců mamutů“, 

která se koná v sobotu 13.10.2018 

- Ing. Závěšický připomněl požadavek na ponechání pokosu trav na 50 mm a místy i vyššího. 

- Náměstek primátora P. Košutek informoval, že před jednáním komise proběhlo položení 

základního kamene výstavby mimoúrovňové křižovatky Předmostí. 

- Ing. Kutálková na závěr poděkovala členům za práci v komisi a všem přítomným pracovníkům 

magistrátu za spolupráci. 

  

V Přerově 4. října 2018 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                          předsedkyně komise 
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Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Usnesení. 

3. Tabulka kácení. 

 

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. 38 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 4. října 2018 

 

UKŽ/38/1/18                                                                                              Projednání kácení 

Komise po projednání schvaluje postupovat při kácení dle doporučení uvedených v přiložené 

tabulce. 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

V Přerově 4. října 2018 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 

 

 

 

 

 

 

 


