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Zápis č. 4 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 8. dubna 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina  

Ing. Zdeněk Kazílek 

Josef Kolář 

Mgr. Elena Grambličková 

Dagmar Přecechtělová 

MVDr. Michal Řežábek 

Ing. Tomáš Navrátil 

 

 

 

Omluveni: 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

 

  

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Ing. Renata Lounová, pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Ing. Marcela Novotná, Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

Ing. Eva Kousalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Příprava podkladů pro kampaň „Prevence pro třídění do VOK“ 

3. Školení: Ochrana osobních údajů 
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4. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně 

5. Plán činností komise na funkční období 2018-2022 

6. Různé 

Ad1)  

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

řádném svolání a usnášeníschopnosti. Konstatovala, že námitky proti minulému zápisu nebyly 

vzneseny.  

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad2) Příprava podkladů pro kampaň „Prevence pro třídění do VOK“ 

Předsedkyně komise seznámila přítomné se záměrem uskutečnit kampaň “Prevence pro třídění 

do VOK“, její medializace proběhne v Přerovských listech a kabelové televizi. Přípravou podkladů 

pověřila Rada města Přerova Komisi životního prostředí. V prvé řadě je třeba, aby na každém 

velkoobjemovém kontejneru byly pokyny pro občany, co je možné do kontejneru odkládat a 

za jakých podmínek, např. zmenšování objemu ukládaných odpadů. Ing. Kousalová prověří 

současný stav. Dále by bylo vhodné požádat městskou policii o součinnost formou pravidelných 

kontrol přistavených kontejnerů. 

Ad3) Školení: Ochrana osobních údajů 

pověřenec pro ochranu osobních údajů MMPr Ing. Renata Lounová proškolila členy komise 

v problematice ochrany osobních údajů a seznámila s vnitřním předpisem č. 7/2018 a předala 

kontakt na sebe pro případ hlášení bezpečnostních incidentů. Tel.: 581 268 135, Mob.: 728 377 766 

Renata.Lounova@prerov.eu. Nepřítomný RNDr. Chytil bude proškolen individuálně, termín si 

dohodne s Ing. Lounovou. 

Ad4) 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 4/5/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání  

nesouhlasí 

s kácením 1 ks akátu na ulici Denisova u domu č.o. 14-16, pozemek p.č. 1031/7, k.ú. Přerov 

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

souhlasí 

s kácením 1 ks douglasky a navrženou náhradní výsadbou na ulici Sokolská u domu č.o. 5, 

pozemek p.č. 4293/1, k.ú. Přerov 

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

Kácení ze zdravotních důvodů v parku Michalov bere komise ŽP na vědomí. 

Ad5) Plán činností komise na funkční období 2018-2022 

Členové komise schválili Usnesením č. UKŽ 4/6/19 doplnění témat navržených Ing. Navrátilem 

do Plánu činností Komise ŽP pro funkční období 2019-2022. Jedná se o tato témata: „Světelný 

mailto:Renata.Lounova@prerov.eu
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smog“ (zhasnutí billboardů nákupních center po prodejní době) a „Zdarma městská hromadná 

doprava nejen v průběhu smogové situace“ (např. v době stavby stěžejních dopravních uzlů), 

„Dotace na pořízení eco (el.) automobilu pro seniory“. 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Na příštím zasedání budou projednána témata Žebračka a eco(el.) automobil. 

Ad6) Různé 

Seznámení členů s novým jednacím řádem komisí RM Přerova. 

Kácení dubu v areálu ZUŠ Bedřicha Kozánka Ing. Tesařová prověří uloženou náhradní výsadbu. 

Projednání podnětu občana na nekácení stromů v Rybářské aleji v souvislosti s výstavbou 

protipovodňové zídky. Předsedkyně komise občanovi písemně odpoví. 

Komise dlouze diskutovala o tématu používání glyfosátů ve městě Přerově (hubení plevele a též 

používání zemědělci na polích v bezprostředním okolí města). Usnesení bude přijato v termínu 

do středy 25. dubna 2019 formou per rollam. 

 

V Přerově 15. dubna 2019 

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                            předsedkyně komise 

 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2019 

3. UKŽ 3/3/19: Dotace EVVO 

4. UKŽ 3/4/19: Plán činností komise na funkční období 2018 -2022 

 
Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise 

Rada města Přerova 

tajemník MMPr 

vedoucí KP 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

ostatní přítomní 

V listinné podobě 

kancelář primátora – k archivaci 

 


