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Zápis č. 1 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 8. ledna 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Ing. Tomáš Navrátil 

Omluveni: 

Dagmar Přecechtělová 

 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

MVDr. Michal Řežábek 

Josef Kolář 

Mgr. Elena Grambličková 

 

 

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Úvodní slovo předsedkyně komise- Ing. Alice Kutálkové 

3. Představení členů komise 

4. Zvolení pověřeného člena komise 

5. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně  

6. Úvodní slovo vedoucího Odboru stavebního úřadu a životního prostředí RNDr. Pavla Juliše 

7. Projednání časového rámce pro schůze Komise životního prostředí na 1 pol. 2019 

8. Úvod k přípravě podkladů Rámcového programu činnosti komise pro období 2019-2022 

9. Různé. 
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Ad1) Zahájení a schválení programu jednání. 

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

řádném svolání a usnášeníschopnosti. Přivítala a přestavila zúčastněné, členům komise předala 

jmenovací dekrety. Dále předsedkyně komise nechala schválit doplněný program jednání. 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad2) Úvodní slovo předsedkyně komise- Ing. Alice Kutálkové 

Paní předsedkyně se představila, uvedla své vzdělání, pracovní náplň. V komisi životního 

prostředí působila již v předchozím volebním období na pozici předsedkyně. Představila své 

priority v oblasti životního prostředí v tomto volebním období. Paní předsedkyně v krátkosti 

nastínila práci komise za uplynulé období. Zdůraznila potřebu využití potenciálu Přerovských listů 

k osvětě životního prostředí. Seznámila přítomné s Jednacím řádem komisí Rady města Přerova. 

Ad3) Představení členů komise 

Členové komise se představili, uvedli své vzdělání, zaměstnání a svá očekávání od svého působení 

v komisi životního prostředí. 

Ad4) Zvolení pověřeného člena komise 

Paní předsedkyně vyzvala přítomné členy komise životního prostředí, aby v souladu s jednacím 

řádem komisí Rady města Přerova zvolili pověřeného člena komise. Pověřeným pracovníkem 

komise byla zvolena paní Elena Grambličková. 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad5) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně 

Předsedkyně komise požádala paní Doupalovou o komentář k předloženým požadavkům na kácení 

veřejné zeleně.  

Po diskuzi k jednotlivým požadavkům uvedeným v příloze 1 bylo přijato Usnesení č. UKŽ 1/1/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání  

nesouhlasí 

s kácením 2 ks javorů na ulici tř. Generála Janouška 29  

Výsledek hlasování: Pro/0-Proti/7-Zdržel se/1 

souhlasí 

s kácením u těchto dřevin a náhradní výsadbou uvedenou v tabulce přílohy č. 1 

Optiky 13 1 ks smrku, pozemek parc. č. 2487/3, k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

MŠ Kouřilkova, 1 ks smrku, pozemek parc. č. 5307/93, k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

U Rozvodny, 5 ks bříz, pozemek parc. č. 1020/2, k.ú. Dluhonice 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

U Výstaviště, 27 ks topolů, pozemky parc. č. 6749/1, 6747/2, 6744/1, k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/6-Proti/0-Zdržel se/2 
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Ad6) Úvodní slovo vedoucího Odboru stavebního úřadu a životního prostředí RNDr. Pavla 

Juliše 

RNDr. Pavel Juliš seznámil komisi se strukturou Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. 

Hovořil k problematice odpadového hospodářství, nastínil členům komise koho případně přizvat 

k projednání jednotlivých témat v oblasti veřejného prostoru a životního prostředí. Stručně 

představil program statutárního města Přerova na podporu EVVO, kdy zdůraznil potřebu posouzení 

žádostí o dotaci ze strany Komise životního prostředí do poloviny března 2019, (termín pro podání 

žádostí do 15.02.2019). Dále shrnul postup při předkládání předloh do Rady města Přerova.  

Ad7) Projednání a schválení časového rámce pro schůze Komise na 1 pol. 2019 

Po diskuzi bylo dohodnuto, že jednání komise budou plánována na pondělky v první polovině 

měsíce. Začátek jednání byl stanoven na 15:30, místem zůstává zasedací místnost D11. Byly 

dohodnuty termíny 11.02.2019 a 11.03.2018. 

Ad8) Úvod k přípravě podkladů Rámcového programu činnosti komise  

Předsedkyní komise bude členům zaslán návrh rámcového programu činnosti komise a tabulka 

na doplnění podnětů k řešení od jednotlivých členů. Na příštím jednání bude projednáno. 

Ad9) Různé 

- volná diskuze na téma předcházení odpadů, vytvoření pracovní emailové adresy KŽP 

  

V Přerově 10. ledna 2019 

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                          předsedkyně komise 

 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. 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 

 


