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Zápis č. 7 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 03. září 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina, příchod: 15:50 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek, odchod 16:05 

Josef Kolář 

Mgr. Elena Grambličková 

Dagmar Přecechtělová 

MVDr. Michal Řežábek 

Ing. Tomáš Navrátil 

 

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

RNDr. Yvona Machalová, oddělení životního 

prostředí a památkové péče 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Bc. Jan Hrbek, student navazujícího studia fakulty 

ŽP v Ústí nad Labem 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

3. Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2020 

4. Program statutárního města Přerova „dotace Dešťovka 2020“ 

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

6. Sáčky na psí exkrementy – pokračování v projednávání a v přípravě podkladů. 

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

8. Různé. 
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Ad1) Zahájení a schválení programu jednání 

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

řádném svolání a usnášeníschopnosti a přivítala hosty. Konstatovala, že námitky proti minulému 

zápisu nebyly vzneseny. 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Dále předsedkyně komise dala hlasovat o souhlasu členů komise s účastí Bc. Jana Hrbka 

na zasedání komise a změně programu spočívající v přesunutí bodu č. 6 „Sáčky na psí 

exkrementy“ – pokračování v projednávání a v přípravě podkladů“ na příští zasedání  

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad2) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně 

Předsedkyně komise požádala paní Svatavu 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 7/13/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

souhlasí 

s kácením 1 ks javoru rostoucího na pozemku  parc. č. 1355 v k.ú. Dluhonice 

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

s kácením 1 ks jasanu rostoucího na pozemku , parc. č.510/2 v k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks topolu rostoucího na pozemku parc. č. 72 v k.ú. Lýsky 

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

s kácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č. 2645/1 v k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks borovice rostoucí na parc. č. 433/2  v k.ú. Vinary 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/1 

s kácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č. 551/2 v k.ú. Přerov 

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

s kácením  3 sakur rostoucích na pozemku parc. č. 2680 v k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks javoru rostoucího na pozemku parc. č. 3798 v k.ú. Přerov 

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

s kácením 1 ks lípy č. 2 a 1 ks jasanu  rostoucích na parc. č. 470 v k.ú. Přerov 

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

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

nesouhlasí 

s kácením 1 ks břízy rostoucí na pozemku parc. č. 3619/1 v k.ú. Přerov 

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

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání nepřijala žádné usnesení u níže 

uvedených požadavků na kácení: 

kácení 2 ks olší rostoucích na pozemku parc. č. 6767/1 v k.ú. Přerov 

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

kácení 3 ks bříz rostoucích na pozemku parc. č. 5012/1  v k.ú. Přerov 
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Výsledek hlasování: Pro/2-Proti/4-Zdržel se/3 

kácení 1 ks lípy poř.č.1 rostoucí na pozemku parc. č 470.v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/2-Proti/2-Zdržel se/4 

 

Ad3) Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2020 

Předsedkyně komise uvedla, že členové měli možnost seznámit se s návrhem Programu, který byl 

zaslán e-mailem v předstihu a předala slovo vedoucímu Odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí, RNDr. Pavlu Julišovi a RNDr. Yvoně Machalové.  

RNDr. Juliš seznámil členy komise s jednotlivými účely dotačního Programu na podporu EVVO 

pro rok 2020, které zůstaly stejné jako v r. 2019, celková výše finančních prostředků pro jednotlivé 

účely činí: účel A. – environmentální projekty 150 000,- Kč (na 1 projekt max. 50 000,- Kč), účel B 

– pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 

50 000,- Kč, účel C. – celoroční provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy 300 000,- 

Kč, účel D. – realizace opatření na podporu přirozené biologické rozmanitosti a ekologické stability 

350 000,- Kč. Dále upozornil na formální změny a zdůraznil termín příjmu žádostí, který je 

stanoven na období od 03.02.2019 do 14.02.2019. 

Komise přijala doporučující Usnesení č. UKŽ 7/14/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit Program statutárního města Přerova 

pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

pro rok 2020. 

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

Ad4) Program statutárního města Přerova „dotace Dešťovka 2020“ 

Předsedkyně komise uvedla, že členové měli možnost seznámit se s návrhem Programu, který byl 

zaslán e-mailem v předstihu a předala slovo vedoucímu Odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí, RNDr. Pavlu Julišovi, který přítomné seznámil se záměrem tohoto Programu, který je 

v souladu s Národním programem Životní prostředí a má motivovat vlastníky a stavebníky 

rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému 

a efektivnímu hospodaření s vodou, a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a 

podzemních zdrojů. Celková výše finančních prostředků pro účely dotace činí 350 000,- Kč (na 1 

projekt max. 35 000,- Kč). 

Komise přijala doporučující Usnesení č. UKŽ 7/15/19 : 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova vyhlásit Program statutárního města Přerova 

pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2020 

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

Ad5) Podpora zádrže vody v krajině, využití dešťovky - rozpracování jednotlivých bodů. 

Bc. Jan Hrbek vystoupil s připravenou prezentací na téma „Zadržování vody v krajině“. Poté 

proběhla diskuze. RNDr. Juliš doporučil přítomným hledat konkrétní možnosti a způsoby zadržení 

vody v rámci území Přerova. Ing. Hana Tesařová připraví na příští zasedání mapové podklady 

pozemků ve vlastnictví města Přerova. Následně bude komise zpracovávat konkrétní doporučení 

na dané téma. 
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Ad7) Malá Laguna - vodní plocha, přírodní biotop nebo smetiště? 

Na základě zjištěných podkladů a informací přijala Komise ŽP po skončení diskuze Usnesení 

č. UKŽ 7/16/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova 

zařadit do systému pravidelných kontrol a údržby okolí Malé laguny.  

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

Ad8) Různé 

Mgr. Elena Grambličková doporučila komisi zabývat se zpracováním podkladů, teze pro návrh 

vyhlášky na zimní údržbu komunikací ve městě Přerově s důrazem na omezení solení ve vybraných 

úsecích. Komise životního prostředí Rady města Přerova souhlasí zabývat se touto problematikou. 

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

Dále proběhla debata na téma „Michalov“. Bylo hovořeno o umístění zázemí Technických služeb 

v prostorách bývalého zahradnictví a vlivu této skutečnosti na zvýšení prašnosti a hluku v této 

lokalitě. Po ukončení rozpravy nad touto problematikou přijala Komise ŽP usnesení 

č. UKŽ 7/17/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání souhlasí s přípravou materiálu 

pro zasedání Rady města Přerova, který navrhne opatření na změnu režimu a údržby v Parku 

Michalov. 

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

RNDr. Václav Karabina pozval přítomné na pochod Knejzlíkovými sady, který se uskuteční 

v sobotu 5. října 2019. Krátce pohovořil o historii a probíhající obnově Knejzlíkových sadů 

(v letech 2017-2023). Pochod se koná v rámci 22. ročníku putování „Po stopách lovců mamutů“ 

pořádané Základní školou v Předmostí. 

Příští jednání Komise ŽP proběhne v pondělí dne 07.10.2019 v 15:30 v  zasedací místnosti D11 

ve dvorním traktu MMPr, Bratrská 34. 

V Přerově 11. září 2019  

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 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 


