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Zápis č. 10 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 13. ledna 2020 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Mgr. Elena Grambličková 

Dagmar Přecechtělová 

MVDr. Michal Řežábek 

Josef Kolář  

Ing. Tomáš Navrátil 

 

 

 

 

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Jitka Symerská, DiS, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

3. Zhodnocení práce KŽP v roce 2019 a příprava Plánu projednávaných témat pro rok 2020. 

4. Legislativní okénko. 

5. Různé. 

Ad1) Zahájení a schválení programu jednání 

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

řádném svolání a usnášeníschopnosti. Dále přivítala hosty a představila přítomným paní Jitku 

Symerskou, DiS. Námitky proti minulému zápisu nebyly vzneseny: 

Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0 
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Ad2) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně 

Předsedkyně komise požádala paní Jitku Symerskou, DiS 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: 

Usnesení č. UKŽ 11/26/20: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

souhlasí 

s kácením níže uvedených dřevin a doporučuje provést náhradní výsadbu v počtu min 2 ks 

za jednoho pokáceného jedince: 

1 ks jedle rostoucí na pozemku  parc. č. 208/1 v k.ú. Kozlovice za podmínky, že tato dřevina bude 

využita jako vánoční strom 

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

1 ks borovice rostoucí na pozemku , parc. č.4293/1 v k.ú. Přerov 

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

nesouhlasí 

s kácením níže uvedených dřevin: 

1 ks břízy rostoucí na parc. č. 2645/1 v k.ú. Přerov 

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

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje sledovat zdravotní stav tohoto jedince. 

 

1 ks smrku rostoucí na parc. č. 5307/84 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/7-Proti/0-Zdržel se/2 

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 č.2 tohoto zápisu: 

1 ks modřínu rostoucí na pozemku parc. č. 2645/1 v k.ú. Přerov  

Výsledek hlasování: Pro/4-Proti/4-Zdržel se/1 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje sledovat zdravotní stav tohoto jedince. 

1 ks borovice rostoucí na pozemku parc. č. 3619/1 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/4-Proti/1-Zdržel se/4 

1 ks borovice rostoucí na pozemku parc. č. 512 v k.ú. Lověšice 

Výsledek hlasování: Pro/2-Proti/4-Zdržel se/3 

Ad3) Zhodnocení práce KŽP v roce 2019 a příprava Plánu projednávaných témat pro rok 

2020 

Předsedkyně Ing. Alice Kutálková zhodnotila práci Komise životního prostředí Rady města Přerova 

za rok 2019. Dále prezentovala pro nastínění časového plánu na rok 2020 přehled rozpracovaných 

témat dle harmonogramu. 

Povinnosti chovatelů psů řešené v rámci tématu „Čistota města, deratizace, 

dekulombace“. Ing. Hana Tesařová zajistí informace o řešení postihů při nedodržení platné 

legislativy ze strany majitelů psů a další dostupné podklady k dané problematice. Další projednání 
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duben 2020. 

Komise životního prostředí Rady města Přerova dále hovořila o vhodnosti zvýšit počet kontejnerů 

na kov. 

K  tématu Park Michalov – užívání a údržba z pohledu životního prostředí Komise životního 

prostředí Rady města Přerova po projednání stanovení dalšího postupu přijala níže uvedené 

usnesení:  

Usnesení č. UKŽ 11/27/20: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova žádá Odbor majetku a komunálních služeb, MMPr 

o sdělení termínu zpracování plánu údržby a dále o přizvání k projednání jeho rozpracovanosti. 

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

Mgr. Grambličková konstatovala, že za poslední období došlo k omezení používání fukarů 

při údržbě parku Michalov. 

Komise se dále shodla na potřebě omezit používání jednorázových plastů ve stáncích 

pronajímaných ze strany Statutárního města Přerova. (např. při vánočních trzích, historických 

jarmarcích, velikonočních trzích, atd.). 

Ing. Hana Tesařová připraví na příští zasedání přehled všech přijatých usnesení Komisí životního 

prostředí Rady města Přerova v tomto volebním období. 

Ad4) Legislativní okénko 

Předsedkyně Ing. Alice Kutálková hovořila o vhodnosti sledování legislativních změn v oblasti 

životního prostředí. V této souvislosti doporučila stručně informovat ostatní členy Komise 

životního prostředí o takovýchto legislativních změnách, které budou mít zásadní vliv 

na rozhodování a fungování obcí a měst v oblasti ŽP. 

Dále bylo hovořeno o možnosti využití dotace z Národního programu Životního prostředí v rámci 

Výzvy č. 10/2019: Nadlimitní čištění komunikací. Komise životního prostředí Rady města Přerova 

po projednání přijala níže uvedené usnesení. 

Usnesení č. UKŽ 11/28/20: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Odboru majetku a komunálních služeb 

MMPr prověřit využitelnost dotace z Národního programu Životního prostředí - Výzva č. 10/2019: 

Nadlimitní čištění komunikací pro Statutární město Přerov. 

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

Ad5) Různé 

Další zasedání jsou naplánována na pondělky dne 17.02.2020, 16.03.2020 ve 14:00 v  zasedací 

místnosti D11 ve dvorním traktu MMPr, Bratrská 34.  

V Přerově 16. ledna 2020 

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                            předsedkyně komise 
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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 


