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Zápis č. 2 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 11. února 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Ing. Tomáš Navrátil 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Josef Kolář 

Mgr. Elena Grambličková 

Dagmar Přecechtělová 

 

Omluveni: 

MVDr. Michal Řežábek 

 

  

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Ingrid Lonová, šéfredaktorka Přerovských listů 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

3. Vnitřní předpis č. 7/2018 vydaný Radou města Přerova o ochraně  osobních údajů 

4. Projednání plánu činnosti komise na funkční období 2018-2022. 

5. Zelená informacím a jak ze strany KŽP lze přispět k lepšímu výsledku v této soutěži. 

6. Projednání možnosti využití dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi ze státního 

fondu ŽP ČR (Výzva č.11/2018). 

7. 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. Dále předsedkyně komise nechala schválit změnu programu 

jednání a to posunutí projednání požadavků na kácení veřejné zeleně na začátek zasedání. K zápisu 

z jednání komise konaného dne 8. ledna 2019 nebyly vzneseny námitky. 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad2) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

Proběhla diskuse k článku na webových stránkách statutárního města Přerova týkajícího se javoru 

rostoucího na ulici Kratochvílova. RNDr. Pavel Juliš osvětlil přítomným postup orgánu ochrany 

přírody při posuzování žádostí o kácení veřejné zeleně v souladu s vnitřním předpisem MMPr a 

zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

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

veřejné zeleně. U požadavku na kácení túje na městském hřbitově RNDr. Pavel Juliš doporučil 

komisi provést místní šetření na místě samém a systémové projít hřbitov dle seznamu hrobových 

míst, u kterých dochází k poškození z důvodu kolize s dřevinami. 

Po diskuzi k jednotlivým požadavkům uvedeným v příloze 1 bylo přijato Usnesení č. UKŽ 2/2/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání  

nesouhlasí 

s kácením 1 ks borovice na ulici Kabelíkova u domu č.o. 16, pozemek p.č. 5207/1, k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks thuje na městském hřbitově, pozemek p.č. 1873/1, k.ú. Přerov 

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

s kácením 2 ks lip na ulici Bří. Hovorkových z důvodu rekonstrukce kontejnerového stání, 

na pozemcích p.č. 5307/85 a 5307/581, k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks borovice, pozemek p.č. 412/1, k.ú. Lýsky 

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

s kácením 2 ks bříz na ulici Želátovská u domu č.o. 35, pozemek p.č. 5207/1, k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks jasanu na ulici Želátovská u domu č.o. 30, pozemek p.č. 5307/17, k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks borovice na ulici Pod Hvězdárnou u domu č.o. 2, pozemek p.č. 5300/1, k.ú. Přerov 

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

souhlasí 

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

s kácením 1 ks douglasky, pozemek p.č. 8/1, k.ú. Újezdec u Přerova 
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Výsledek hlasování: Pro/6-Proti/1-Zdržel se/1 

s kácením 1 ks douglasky na ulici Kabelíkova u domu č.o. 16, pozemek p.č. 5207/1, k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks smrku, Žerotínovo náměstí, Městská knihovna, pozemek p.č. 269, k.ú.Přerov 

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

s kácením 4 ks sakur na ulici Dvořákova u domů č.o. 2-4, pozemek p.č. 2405/1, k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks douglasky na ulici Želátovská u domu č.o. 24, pozemek p.č. 5307/17 

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

s kácením 2 ks bříz na ulici Želátovská u domu č.o. 24 – 26, pozemek p.č. 5307/17  

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

s kácením 1 ks borovice na ulici Čechyňská, Žeravice, pozemek p.č. 587/4 k.ú. Žeravice 

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

Ad3) Vnitřní předpis č. 7/2018 vydaný Radou města Přerova o ochraně  osobních údajů 

Členové komise berou na vědomí.  Vnitřní předpis č. 7/2018 byl všem členům zaslán elektronicky. 

Školení provede pověřenec pro ochranu osobních údajů MMPr v dubnu 2019. 

Ad4) Projednání plánu činnosti komise na funkční období 2018-2022. 

Předsedkyně přednesla návrh prvních priorit pro rok 2019, členové komise zašlou své další podněty 

elektronicky a na příštím jednání komise bude projednáno. 

Ad5) Zelená informacím a jak ze strany KŽP lze přispět k lepšímu výsledku v této soutěži. 

Předsedkyně komise seznámila  přítomné s dosavadními úspěchy statutárního města Přerova v této 

soutěži. Přednesla návrh na vytvoření rubriky pro Komisi ŽP RM Přerova na webových stránkách 

statutárního města Přerova, kde budou zveřejněna vyjádření komise k podnětům týkajících se 

životního prostředí, což by mohlo přispět k lepšímu výsledku v této soutěži. 

Ad6) Projednání možnosti využití dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými 

emisemi ze státního fondu ŽP ČR (Výzva č.11/2018). 

Členové komise berou na vědomí. Bude zasláno na Odbor vnitřní správy MMPr pro případné 

využití dotace na nákupu vozidla pro senior taxi. 

Ad7) Různé 

Volná diskuze na téma odstraňování jmelí v Rybářské aleji a zasažení tímto parazitem i ostatní 

veřejné zeleně v Přerově. Ing. Hana Tesařová zjistí do příštího zasedání komise bližší informace 

o použité technologii postřiku od realizační firmy.  
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Pan Josef Kolář zapracuje svůj podnět na vyčistění Malé laguny jako návrh bodu k řešení do plánu 

činnosti komise na rok 2019. 

Příští jednání komise bude dne 11. března 2019 již od 15 h v zasedací místnosti D11 ve dvorním 

traktu MMPr, Bratrská 34 z důvodu projednání žádostí o dotace EVVO. 

  

V Přerově 19. února 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 MAJ a VNITŘ, vedoucí KP 

ostatní přítomní 

V listinné podobě 

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci 

 


