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Zápis č. 11 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 17. února 2020 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Mgr. Elena Grambličková 

Dagmar Přecechtělová 

Josef Kolář  

Ing. Tomáš Navrátil 

Soňa Matysíková 

 

 

 

 

 

Hosté:  

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

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. Plán projednávaných témat pro rok 2020, přehled přijatých usnesení. 

4. Legislativní okénko, tentokrát k projednávanému Zákonu o odpadech. 

5. Záchrana mravenčí populace v polesí Svrčov.  

6. Strategie adaptace na změnu podnebí pro město Přerov. 

7. Malá Lipová. 

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. Dále přivítala hosty a představila přítomným novou členku 

Komise životního prostředí Rady města Přerova paní Jitku Matysíkovou. Námitky proti minulému 

zápisu nebyly vzneseny: 

Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0 

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 12/29/20: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

nesouhlasí 

s kácením níže uvedených dřevin: 

4 ks tůjí rostoucí na městském hřbitově na pozemku parc. č. 1873/1 v k.ú. Přerov. 

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

1 ks smrku rostoucí na parc. č. 4293/1 v k.ú. Přerov 

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

6 ks lip na Horním náměstí v Přerově , pozemek parc. č. 4997, k.ú. Přerov a doporučuje provedení 

radikálnějšího ořezu a odklad kácení. 

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

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 jasanu rostoucí na pozemku parc. č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Výsledek hlasování: Pro/1-Proti/3-Zdržel se/5 

1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č. 433/2 v k.ú. Vinary u Přerova 

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

1 ks borovice rostoucí na pozemku parc. č.5207/1 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/0-Proti/3-Zdržel se/6 

Komise životního prostředí Rady města se bude vyjadřovat k požadavkům na kácení veřejné zeleně, 

pouze k dřevinám, kde není důvodem ke kácení zdravotní stav a provozní bezpečnost. Odbor správy 

majetku a komunálních služeb následně sdělí komisi výsledek rozhodnutí o dalším postupu u těchto 

dřevin. 

Ad3) Plán projednávaných témat pro rok 2020, přehled přijatých usnesení 

Bylo provedeno shrnutí všech přijatých usnesení a stav řešení navržených doporučení. Ing. Hana 

Tesařová rozešle elektronicky členům Komise ŽP rozpracovaný soubor s doporučeními k údržbě 

parku Michalov.  

15:15 odchod Ing. Tomáš Navrátil, 15:35 odchod Mgr. Petr Kouba. 
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K parku Michalov pokračovala následná diskuze, členové doplní do souboru další náměty 

k pojednání týkající se péče o park Michalov. Ing. Hana Tesařová zjistí na Odboru správy majetku a 

komunálních služeb důvody, proč se svítí v parku Michalov i po uzamčení areálu. 

Dále Komise životního prostředí přijala níže uvedené usnesení. 

Usnesení č. UKŽ 12/30/20: 

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

uložit Odboru správy majetku a komunálních služeb aktualizovat plán údržby parku Michalov a 

při tom zohlednit požadavky zájmu ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče a připomínky 

Komise životního prostředí Rady města Přerova. 

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

Ad4) Legislativní okénko 

Předsedkyně Ing. Alice Kutálková hovořila o návrhu Zákona o odpadech. Účelem nové právní 

úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku 

odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem 

na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního 

prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. V praxi se hledají 

nástroje na podporu třídění a finální recyklaci odpadů. Mnohdy se naráží na podstatně vyšší 

nákladovost výrobku z recyklovaných materiálů než z prvotních surovin. 

Ad5) Záchrana mravenčí populace v polesí Svrčov  

Členové komise byli seznámeni s obsahem dokumentu „Záchrana mravenčí populace v polesí 

v k. ú. Svrčov“, který zpracovalo Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. 

Usnesení č. UKŽ 12/31/20: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova uložit Odboru 

správy majetku a komunálních služeb zajištění zpracování návrhu opatření včetně vyčíslení nákladů 

na záchranu mravenčí populace v polesí Svrčov v majetku statutárního města Přerova. 

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

Ad6) Strategie adaptace na změnu podnebí pro město Přerov. 

RNDr Pavel Juliš krátce hovořil k tématu. Komise životního prostředí Rady města Přerova bere 

na vědomí. 

Ad 7) Malá Lipová 

Členové komise byli seznámeni se záměrem České ornitologické společnosti odkoupit pozemky 

od statutárního města Přerova za účelem zřízení ptačí rezervace a přijali níže uvedené usnesení. 

Usnesení č. UKŽ 12/32/20: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova předložit 

Zastupitelstvu města Přerova záměr prodeje pozemků Malá Lipová za účelem zřízení „Ptačí 

rezervace Malá Lipová“. 

Ad5) Různé 

Další zasedání jsou naplánována na pondělky dne 16.03.2020, 20.04.2020 ve 14:00 v  zasedací 

místnosti D11 ve dvorním traktu MMPr, Bratrská 34.  
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V Přerově 21. února 2020 

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 


