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Zápis č. 5 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 13. května 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Josef Kolář 

Mgr. Elena Grambličková 

Dagmar Přecechtělová 

MVDr. Michal Řežábek 

Ing. Tomáš Navrátil 

 

Omluveni: 

 

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Mgr. Jakub Navařík PhD, člen Rady města 

Přerova 

Bc. Vít Navrátil, Technické služby města 

Přerova s.r.o. 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání bodů plánu činnosti komise na funkční období 2018-2022. 

2.1. Údržba zeleně, kácení stromů v Žebračce. 

2.2. Dotace na pořízení eco (el.) automobilu pro seniory. 

3. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

4. Stanovisko KŽP k "Používání glyfosátů" - hlasováno dne 16.4.2019 per rollam. 

5. Projednání stanoviska KŽP k "Zemníku Žeravice". 

6. Podněty občanů. 

7. Různé. 



 2 

Ad1) Zahájení a schválení programu jednání 

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/9-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad2) Projednání bodů plánu činnosti komise na funkční období 2018-2022. 

2.1 Údržba zeleně, kácení stromů v Žebračce. 

Paní Svatava Doupalová hovořila o systému péče o pozemky ve vlastnictví města na území Národní 

přírodní památky Žebračka a obeznámila přítomné, že kácení dřevin je v tomto veřejností hojně 

navštěvovaném příměstském lese pouze ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Bc. Navrátil dále 

uvedl bezpečnostní důvody kácení dřevin v ochranném pásmu krajské silnice a doplnil, že režim 

péče o NPR Žebračka je v souladu s Plánem péče pro maloplošné zvláště chráněné území 

vypracovaným pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a Lesním hospodářským plánem. 

Doporučil členům Komise ŽP v případě podezření na neoprávněné kácení na území NPR Žebračka 

situaci ověřit u jeho osoby tel. 602 592 772, případně kontaktovat Policii ČR.  

2.3 Dotace na pořízení eco (el.) automobilu pro seniory. 

Komise ŽP projednala a vyhodnotila návrh na pořízení eco(el.) automobilu pro seniory jako 

nerentabilní a přijala Usnesení č. UKŽ 5/8/19. 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání nebude předkládat Radě města 

Přerova návrh na pořízení eco (el.) automobilu pro seniory. 

Výsledek hlasování: Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad3) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně 

Doplnění usnesení Usnesení č. UKŽ 4/5/19 ze dne 08.04.2019: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání  

souhlasí 

s kácením 28 ks tújí a 3 ks javoru v areálu ZŠ U Tenisu na pozemku p.č. 2680/1, k.ú. Přerov, 

z důvodu rekonstrukce hřiště. 

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

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

veřejné zeleně. 

Po diskuzi k jednotlivým požadavkům uvedeným v příloze 2 bylo přijato Usnesení č. UKŽ 5/9/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání  

nesouhlasí 

s kácením 1 ks třešně  na pozemku p.č. 216/24, k.ú. Předmostí 

Výsledek hlasování: Pro/0-Proti/7-Zdržel se/2 

souhlasí 

s kácením 2 ks borovic a navrženou náhradní výsadbou na ulici Vinařská, pozemek p.č. 433/1, 

k.ú. Vinary 

Výsledek hlasování: Pro/7-Proti/2-Zdržel se/0 
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Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání souhlasí s kácením proschlé břízy 

na pozemku parc. č. 5734/20 s kácením dalších dvou bříz na pozemku parc. č. 5734/20 nesouhlasí, 

navrhuje tyto jedince ponechat. 

Výsledek hlasování: Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad4) Stanovisko KŽP k "Používání glyfosátů" - hlasováno dne 16.4.2019 per rollam 

Usnesení Komise životního prostředí Rady města Přerova UKŽ 5/7/19 ze dne 16.04.2019: 

hlasováno per rollam, je nedílnou součástí tohoto zápisu tohoto zápisu (příloha č. 2). 

Členové komise diskutovali na dané téma a přijali níže uvedené Usnesení č. č. UKŽ 5/10/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova zadat Odboru 

majetku a komunálních služeb vypracování podmínek používání chemických postřiků při údržbě 

veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Přerova. 

Výsledek hlasování: Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad5) Projednání stanoviska KŽP k "Zemníku Žeravice". 

RNDr. Juliš a Ing. Kutálková seznámili přítomné s problematikou „Zemníku Žeravice“. Po diskusi 

komise došla k níže uvedenému doporučení:  

KŽP doporučuje zapracovat do Smlouvy/dohody o připojení k účelové komunikaci tyto podmínky: 

1.) Z důvodů zamezení prašnosti a hluku realizovat keřovou výsadbu na hranici pozemku 

uvažovaného zemníku souběžně s oplocením. 

Výsadba by svojí skladbou druhově odpovídala pro danou lokalitu geograficky původním 

rostoucím keřům (hloh, šípková růže, šeřík), apod. 

2.) Vytěžený zemník bude zavážen pouze interním materiálem, bez obsahu škodlivin, např. azbestu, 

resp. netříděného odpadu z demolic (viz. další podmínky stanovené v Závazném stanovisku OBÚ 

ze dne 03.06.2016, zn. SBS 17386/2016/OBÚ-05). 

3.) Zajistit opakované namátkové kontroly ze strany kompetentních orgánů při zavážení vytěženého 

zemníku. 

Ad6) Podněty občanů 

Předsedkyně komise Ing. Kutálková seznámila přítomné s obdrženými podněty od občanů. 

Paní Doupalová se vyjádřila k dotazům týkajících se postupu při údržbě zeleně v období sucha a 

zkušenostmi s mozaikovou sečí na území města Přerova. Realizovaná mozaiková seč v minulém 

období byla předmětem výhrad ze strany některých občanů zdůvodněnými obavou před výskytem 

klíšťat ve vyšším porostu a zraněním dětí a psů způsobené zdřevnatělými zbytky stonků po jeho 

seči. 

Členové komise diskutovali na dané téma a přijali níže uvedené Usnesení č. UKŽ 5/11/19: Komise 

životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova zadat Odboru majetku a 

komunálních služeb vypracování podmínek pro údržbu travnatých ploch v období dlouhodobého sucha 

a horka. 

Výsledek hlasování: Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0 



 4 

Dále byla řešena žádost občana o podporu iniciativy občanů na vlastní výsadbu na pozemcích 

města. Komise ŽP podporuje tuto iniciativu občanů, je však zapotřebí nastavit iniciátorům akce 

podmínky využití veřejného prostranství, například druhová skladba dřevin, ruční vyžínání okolo 

sazenic, zálivka v teplém a suchém období, mechanická opora.  

Ad7) Různé 

7.1. Problematika zadržování vody v krajině 

Mgr. Jakub Navařík PhD, člen Rady města Přerova přednesl přítomným úkol Rady města Přerova 

udělený Komisi ŽP a to zabývat se otázkou podpory udržování vody v krajině obzvláště využití 

dešťové užitkové vody. Členové Komise ŽP prostudovali předané podklady a budou se touto 

problematikou průběžně zabývat, následně bude vypracováno metodické doporučení. V současné 

době ZŠ Želátovská připravuje projekt pro dotaci na sběr dešťové vody. 

Příští jednání Komise ŽP proběhne dne 20.06.2019 v prostorách Ornisu, Bezručova 10, Přerov, 

začátek v 15 hodin. 

 

V Přerově 22. května 2019  

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

 

 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                            předsedkyně komise 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. UKŽ 5/7/19 

3. Požadavky na kácení 

 
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 – pracoviště pro volené orgány – k archivaci 


