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Název návrhu:
Omezení užívání glyfosátů na údržbu veřejných prostranství a v zemědělství
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1.

podporuje omezení užívání glyfosátů na údržbu veřejných prostranství a v zemědělství

2.

ukládá Radě města zamezit používání prostředků obsahujících glyfosát při ošetřování
komunikací, chodníků a jiných veřejných prostranství na území statutárního města Přerova,
mimo likvidaci invazivních druhů.

3.

ukládá Radě města zanést omezení používání prostředků obsahujících glyfosát na polích a
lesních pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Přerově do pachtovních či nájemních
smluv, mimo likvidaci invazivních druhů.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města projednávalo návrh na omezení užívání glyfosátů městem již na svém 5. zasedání
dne 30.4.2019, kdy se v dané záležitosti neusneslo. V důvodové zprávě proto již nejsou opakovány
všechny dříve uvedené argumenty po omezení užívání této látky, jen stručné shrnutí:
Glyfosát je širokospektrální systémový herbicid používaný pro hubení plevele, a to jak ve veřejných
prostranstvích obcí, tak na polích. Zde se užívá také pro likvidaci rostlin namísto hluboké orby.
Nejznámějším zástupcem glyfosátů je přípravek RoundUp. Glyfosát je velmi problematický z hlediska
zdravotních rizik i ochrany přírody. Výrobek Roundup je potenciálně rakovinotvorný a dále je
podezřelý ze způsobování onemocnění jater a ledvin, vzniku vývojových vad či narušování
mikrobiální rovnováhy v těle. V přírodě pak významně ohrožuje zejména vodní živočichy a
obojživelníky. V kombinaci s dalšími látkami tvoří smrtelný mix pro hmyz, kterého skokově ubývá
Pro likvidaci plevelů, pokud je to někde vůbec potřeba, však existují různé alternativy. Ty jsou sice

nákladnější z hlediska správce veřejných prostranství, ovšem nikoli z hlediska celospolečenského při
zahrnutí zdravotních a ekologických dopadů.
Od dubna 2019 probíhá široká diskuze a sílí tlak mezi občany na omezování užívání této látky.
Vznikla petice směřovaná Radě města Přerova a Technickým službám města Přerova, která požaduje,
aby bylo zamezeno užívání glyfosátů pro údržbu veřejných prostranství a na orné a lesní půdě ve
vlastnictví statutárního města Přerova. Petenti by akceptovali používání tohoto herbicidu na likvidaci
invazivních druhů rostlin. Pod peticí je podepsáno více než 600 osob.
Od května 2019 Technické služby označují během aplikace glyfosátů místa jejich používání
varovnými kužely s cedulkou a informaci také zveřejňují také na svých webových stránkách. Dle
zjištění předkladatelů se ale jedná spíše o symbolickou a veskrze mediálně vděčnou aktivitu –
zveřejňování totiž není důsledné a aktuální, stejně jako označování v terénu. Pracovníci zkrátka
aplikují glyfosáty i na jiných než oznámených místech a v jiném rozsahu.
V červenci 2018 rozhodla Rada města Brna o tom, že nařídí všem ředitelům příspěvkových organizací,
aby ve svých areálech nahradili používání jedovatého glyfosátu jinými technologiemi údržby
veřejných prostranství. Podobně svým akciovým společnostem nařídili snížení užívání glyfosátů
během dvou let na nulu.
Od května 2019 se omezování užívání glyfosátu stalo tématem také v Olomouci a Prostějově, kde se
rovněž testují alternativy glyfosátu.
V červenci 2019 zakázalo užívání glyfosátů Rakousko.
V srpnu letošního roku rovněž Technické služby vyzkoušely likvidaci plevelů pomocí horké páry a dle
slov jejího jednatele a zároveň radního Ing. Bohumíra Střelce mají rovněž zkušenosti s dalšími
způsoby nechemické likvidace plevelů.
Dle vyjádření právního odboru je zanesení zákazu užívání glyfosátů do pachtovních smluv na
zemědělské pozemky možné a legální, zamýšlí se však nad možností vymáhání a kontrolovatelností
takého usnesení (celé vyjádření přílohou materiálu).
Smyslem tohoto materiálu je deklarovat zájem zastupitelstva města Přerova na ochranu životního
prostředí v rámci předběžné opatrnosti, vyjádřit podporu petentům a pomocí celospolečenského tlaku
přimět zodpovědné osoby k omezení užívání glyfosátů, ačkoli jsou v ČR stále legální.

