
Rada města Přerova 
Bratrská 34 
750 11 Přerov 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 
Na Hrázi 3165/17 
Přerov I - Město 
750 02 Přerov 

Petice 
proti používání prostředků k hubení plevele obsahujících glyfosát na 

veřejných prostranstvích na území Statutárního města Přerov a jeho polních 
a lesních pozemcích 

My, níže podepsaní, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, žádáme: 
 
1. Technické služby města Přerova, s.r.o. (dále jen „TSMPr“), aby upustily od ošetřování komunikací, zejména 

chodníků aj. veřejných prostranství na území statutárního města Přerova za pomoci prostředků obsahujících 
glyfosát, mimo likvidaci invazivních druhů. 

2. Radu města Přerova v působnosti valné hromady TSMPr, aby všemi dostupnými prostředky zamezila 
používání prostředků obsahujících glyfosát při ošetřování komunikací, zejména chodníků aj. veřejných 
prostranství na území statutárního města Přerova, mimo likvidaci invazivních druhů. 

3. Radu města Přerova, aby zanesla zákaz užívání glyfosátu na polích a lesních pozemcích ve vlastnictví 
Statutárního města Přerově do pachtovních či nájemních smluv, mimo likvidaci invazivních druhů. 

 
Glyfosát je součástí nejrozšířeněji používaného totálního herbicidu Roundup. Tento herbicid používají TSMPr při hubení 
nežádoucí zeleně, tj. zejména takzvaného plevele na chodnících, náměstích a jiných veřejných prostranstvích. 
 
Glyfosát, který je v Roundupu obsažen, je v půdě pevně vázán a degraduje v závislosti na podmínkách v průměru 
45 dnů. Ve vodním prostředí degraduje pomaleji, v průměru 91 dnů. Produkty s glyfosátem jsou nebezpečné pro vodní 
prostředí. Již několik vědeckých studií hodnotilo glyfosát jako potenciálně karcinogenní, podle dalších vědeckých studií 
glyfosát poškozuje chromozomy a DNA v lidských buňkách. Glyfosát se do lidského těla může dostat skrz dýchací 
ústrojí, pokožku či při požití zažívacím traktem. (https://arnika.org/glyfosat) 
 
Plochy ošetřované chemicky jsou v Přerově nově označeny cedulí „chemicky ošetřeno,“ což je sice správně, ale 
odstranění cedule bezprostředně po aplikaci výrazně snižuje informační účinek sdělení. Lidé, kteří tudy prochází později 
tak netuší, že zde došlo k aplikaci glyfosátu. Tento stav je potenciálně nebezpečný pro člověka obecně, tak zejména pro 
děti a těhotné ženy a také například psy či jiná zvířata pohybující se v těchto místech. O nebezpečnosti glyfosátu ve 
spojení s jinými chemikáliemi pro hmyz ani nemluvě. 
 
S ohledem na potenciální nebezpečnost Roundupu obsahujícího glyfosát žádáme, aby se 
v Přerově od jeho aplikace při ošetřování veřejných prostranství upustilo. V oblasti péče o veřejná prostranství existuje 
řada dostupných a méně rizikových postupů, které mohou TSMPr zvolit. 
 

V Přerově dne 4. 6. 2019 
 
Petiční výbor: 
Ing. arch. Jan Horký, B. Němcové 1541/5, 750 02 Přerov, zástupce členů výboru 
Mgr. Helena Netopilová, Popovická 27/360, Přerov 
Martin Švadlenka, Svépomoc I 2048, 75002 Přerov 
Vojtěch Nezval, Kabelíkova 18, 750 02 Přerov 
 
  


