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Zápis č. 8 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 07. října 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. odchod 17:24 

Ing. Zdeněk Kazílek, odchod 17:28 

Mgr. Elena Grambličková 

MVDr. Michal Řežábek 

 

Josef Kolář omluven 

Ing. Tomáš Navrátil omluven 

Dagmar Přecechtělová omluvena 

 

 

 

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Ing. Bohumír Střelec, člen Rady města Přerova 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

3. Projednání rozpracovaných témat pro "zádrž vody ve městě". 

4. Teze ke kampani třídění odpadů a VOK. 

5. Práva a povinnosti při chovu psů ve městě. 

6. Různé. 

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/6-Proti/0-Zdržel se/0 
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Členové RNDr. Josef Chytil, Ph.D a  Ing. Zdeněk Kazílek odešli před skončením zasedání, po jejich 

odchodu již nebylo o ničem hlasováno. 

 

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 8/18/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

souhlasí 

s kácením níže uvedených dřevin a navrženou náhradní výsadbou uvedenou v příloze 2 tohoto 

zápisu: 

1 ks sakury (Prunus serr.“Kanzan“) rostoucí na pozemku  parc. č. 5745/1 v k.ú.Přerov 

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

1 ks javoru (Acer negundo)  rostoucí na pozemku , parc. č.5734/27 v k.ú. Přerov 

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

1 ks borovice rostoucí na pozemku parc. č. 5307/581 v k.ú. Přerov 

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

thůje rostoucí na pozemku parc. č. 1873/1 v k.ú. Přerov 

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

1 ks lípy požadavek č. 3  rostoucí na parc. č. 1873/1 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/5-Proti/0-Zdržel se/1 

1 ks lípy požadavek č. 6  rostoucí na parc. č. 1873/1 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/5-Proti/0-Zdržel se/1 

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

uvedených požadavků na kácení. Návrh usnesení zní: Komise životního prostředí Rady města 

Přerova souhlasí s kácením níže uvedených dřevin a navrženou náhradní výsadbou uvedenou 

v příloze 2 tohoto zápisu: 

1 ks břízy rostoucí na pozemku parc. č. 5307/87 v k.ú. Přerov 

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

3 ks javorů rostoucích na pozemku parc. č. 415  v k.ú. Žeravice 

Výsledek hlasování: Pro/4-Proti/0-Zdržel se/2 

1 ks douglasky rostoucí na pozemku parc. č. 1873/1.v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/4-Proti/0-Zdržel se/2 

1 ks lípy poř.č.2 rostoucí na pozemku parc. č. 1873/1.v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/1-Proti/0-Zdržel se/5 

1 ks lípy poř.č.4 rostoucí na pozemku parc. č. 1873/1.v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/2-Proti/1-Zdržel se/3 

1 ks lípy poř.č.5 rostoucí na pozemku parc. č. 1873/1.v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/1-Proti/0-Zdržel se/5 
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1 ks lípy poř.č.7 rostoucí na pozemku parc. č. 1873/1.v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/1-Proti/0-Zdržel se/5 

1 ks lípy poř.č.9 rostoucí na pozemku parc. č. 1873/1.v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/1-Proti/2-Zdržel se/3 

1 ks thůje poř.č.8 rostoucí na pozemku parc. č. 1873/1.v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/4-Proti/0-Zdržel se/2 

 

Po skončení hlasování proběhla diskuze o současné situaci zeleně na městském hřbitově, kdy stará 

výsadba postupně odchází ze zdravotních důvodů nebo dochází ke kolizím vzrostlých jedinců 

s hrobovými místy. Členové Komise se shodli na potřebě řešit tuto lolalitu koncepčně a schválili 

níže uvedené usnesení: Usnesení č. UKŽ 8/19/19: 

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

zadat zpracování dokumentace „Výsadba dřevin na městském  hřbitově v Přerově“. 

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

 

Dále Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání návrhů kácení pro účely využití 

dřeviny jako vánočního stromu přijala Usnesení č. UKŽ 8/20/19:  

Komise životního prostředí Rady města Přerova nebude posuzovat požadavky na kácení předem 

vytipovaných návrhů na vánoční stromy. 

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

 

Doplnění výsledku hlasování do Usnesení č. UKŽ 7/13/19 z 3.9.2019  Komise životního prostředí 

Rady města Přerova nesouhlasí s kácením níže uvedené dřeviny: 

1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č. 4951/2 v k.ú. Přerov 

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

 

Ad3) Projednání rozpracovaných témat pro "zádrž vody ve městě". 

Ing. Hana Tesařová přečetla návrh nepřítomného pana Josefa Koláře k dané problematice. Komise 

ŽP bere na vědomí, bude řešeno na dalším zasedání. Ing. Bohumír Střelec navázal na podněty 

pana Koláře a hovořil o problematice obnovy kašen na území Přerova.  

Členové pokračují v přípavě rozpracovaných témat. 

Ad4) Teze ke kampani třídění odpadů a VOK 

KŽP projednala návrh předsedkyně Ing. Kutálkové na grafickou podobu označení VOK. 

Na označení budou znázorněny symboly pro jednotlivé skupiny odpadů, které do VOK patří a které 

mají občané odkládat do jiných odpadových nádob nebo odevzdat na sběrných dvorech TS Přerov. 

Závěrečný návrh bude předložen k projednání KŽP v lednu 2020. 

Ad5)Práva a povinnosti při chovu psů ve městě. 

KŽP dlouze diskutovala co vše se za poslední rok ve městě Přerově pro chovatele psů a jejich 

svěřence vybudovalo a udělalo (např. doplnění dalších prvků pro agility na psím hřišti u Michalova 

nebo instalace 5 košů na psí exkrementy ve vytypovaných částech města). 

Při diskusi také zaznělo, že se výrazně zlepšilo chování majitelů v souvislosti se sbíráním 

exkrementů po svých mazlíčcích. Pořád ale zůstává několik bezohledných a pohodlných chovatelů, 
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kteří nerespektují pravidla slušného občanského soužití a exkrementy po svých čtyřnohých 

kamarádech neuklízí. Je třeba zajistit větší osvětu a povědomí občanů o platnosti a závaznosti 

vyhlášek 03/2004 o čistotě a ochraně veřejné zeleně a OZV č. 1/2006, kterou se upravují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství. Z těchto OZV plyne  povinnost uklízet exkrementy 

způsobené psem jeho doprovodem, resp.chovatelem. 

Daným tématem se bude KŽP zabývat na svém jednání v 03/2020. 

Ad6) Různé 

Příští jednání Komise ŽP proběhne v pondělí dne 11.11.2019 v 15:30 v  zasedací místnosti D11 

ve dvorním traktu MMPr, Bratrská 34. 

V Přerově 18. října 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 


