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Zápis č. 6 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 20. června 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 

 

Omluveni: 

Ing. Tomáš Navrátil 

 

 

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 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

3. Podpora zádrže vody v krajině, využití dešťovky - rozpracování jednotlivých bodů. 

4. Sáčky na psí exkrementy - projednání a příprava podkladů. 

5.  Malá Laguna - vodní plocha, přírodní biotop nebo smetiště? 

6. ORNIS - co je nového ve věci rekonstrukce a přestavby. 

7. Různé. 

Ad1) Zahájení a schválení programu jednání 
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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) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně 

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

veřejné zeleně. 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání jednotlivých požadavků uvedených 

v příloze 2 přijala toto Usnesení č. UKŽ 6/12/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

souhlasí 

s kácením 3 ks lip poř. č. 2, 4, 6  parc. č. 2/1 v k.ú. Kozlovice  

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

s kácením 1 ks douglasky poř. č. 1, parc. č. 5207/1 v k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks břízy, parc. č. 5198/17 v k.ú. Přerov 

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

nesouhlasí 

s kácením a doporučuje ořez  nebo redukci koruny u 5 ks lip poř. č. 1, 3, 5, 7, 8  parc. č. 2/1 v k.ú. 

Kozlovice 

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

s kácením 1 ks douglasky poř. č. 2,( vzdálenější od domu) parc. č. 5207/1 v k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks thúje, parc. č. 1250 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/6-Proti/2-Zdržel se/0 

s kácením 17 ks javorů, parc. č 4982.v k.ú. Přerov, nám. Svobody 

Výsledek hlasování: Pro/5-Proti/3-Zdržel se/0 

 

Ad3) Podpora zádrže vody v krajině, využití dešťovky - rozpracování jednotlivých bodů. 

Členové komise si vybrali témata, která do příštího zasedání rozpracují.  

Mgr. Jakub Navařík PhD. podotkl, že je potřeba s opatřeními na zádrž vody v krajině počítat už 

při přípravě projektu. Je třeba vypracovat zásady pro zpracování projektové dokumentace u záměrů 

investovaných městem, které budou obsahovat doporučení pro podporu zádrže vody v krajině, např. 

zajištění propustnosti podloží pod parkovacími plochami. 

Ad4) Sáčky na psí exkrementy - projednání a příprava podkladů. 

Předsedkyně KŽP přítomné členy podrobně seznámila s podklady k tomuto tématu, které KŽP 

připravila v minulém volebním období. 

Informace se týkaly možnosti poskytnutí tzv. biodegradabilních sáčků  v kontextu ekonomického a 

legislativního rámce veřejné správy.  

RNDr. Pavel Juliš hovořil o zkušenostech s touto problematikou a umístěním sáčků u odpadkových 

košů z let minulých, kdy docházelo k jejich odcizení nebo poletování po okolí. Komisi ŽP 
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doporučil zaměřit se zejména na osvětu v této oblasti. 

Následně členové komise dlouze diskutovali nad "motivací majitelů pejsků k používání sáčků na psí 

exkrementy" (organizační, administrativní, legislativní, finanční náročnost versus předpokládaný 

účinek), včetně návrhu na další pokračování ve formě osvětové kampaně a její přípravy. Co by 

mělo být obsahem kampaně? Jakou formu zvolit? Co od ní čekáme? 

Na zářijovém jednání bude k projednání předložen návrh podkladového materiálu pro vedení 

osvětové kampaně. 

Ad5) Malá Laguna - vodní plocha, přírodní biotop nebo smetiště? 

Ing. Hana Tesařová zjistí do příštího zasedání režim úklidu v okolí Malé laguny a podmínky 

uvedené ve smlouvě uzavřené s Rybářským svazem. Následně bude projednáno na příštím zasedání. 

Ad6) ORNIS - co je nového ve věci rekonstrukce a přestavby. 

Ing. Kutálková předala slovo panu RNDr. Chytilovi, Ph.D. a požádala o prohlídku vnějších částí 

ORNIS včetně informací o zvířatech v péči stanice. RNDr. Josef Chytil, Ph.D. seznámil členy 

komise s připravovaným rozšířením ornitologické stanice a problematikou získání prostředků 

z programu IROP (Integrovaný regionální operační program), který spravuje Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Jde o Evropské strukturální a investiční fondy. Konkrétně se jedná o dotaci 

na lepší zabezpečení a prezentaci sbírek. Mezi současnou stanicí a stanicí BIOS by měla vyrůst 

nová dvoupodlažní budova, kde by byl moderní depozitář, v přízemí potom výuková místnost a 

menší výstavní sál. Na střeše budovy střešní zahrada, na současné střeše fotovoltaika. Obě budovy 

budou spojeny vzdušným atriem a spojovací chodbou. Projekt je připraven; i přes velký počet 

žádostí se ORNIS bude nadále snažit žádat znovu o udělení grantu. 

Od roku 2016 je zřízena semínkovna, kde na malém stolku jsou umístěny krabičky  a v nich spousta 

různých semínek zelenin, letniček, trvalek,  koření a dalších druhů rostlin. Tato semínka přinesli 

nadšení zahrádkáři, kteří si osivo sami sklidili a chtějí se o ně s ostatními podělit. Iniciativa 

Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a 

přírodního zahradničení. Vzorem jí byly francouzské Les Grainotheques a americké 

The Seedbanks. 

Ad7) Různé 

MVDr. Řežábek upozornil na znečištění okolí odpadem u zahrádkářské kolonie u Laguny a směrem 

na Lověšice. 

Mgr. Elena Grambličková upozornila na úhyn  5-6 bříz v ulici na Spálenci, kdy pravděpodobnou 

příčinou úhynu doposud zdravých, vzrostlých bříz je nevhodná zimní údržba chodníků  solením. 

Příští jednání Komise ŽP proběhne v úterý dne 03.09.2019 v 15:30 v  zasedací místnosti D11 

ve dvorním traktu MMPr, Bratrská 34   

V Přerově 28. června 2019  

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   
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 organizační pracovník                            předsedkyně komise 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. 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 – k archivaci 


