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Zápis č. 12 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 08. června 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, omluvena 

 

 

 

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Ing. Tomáš Lolek, technicko-provozní náměstek 

TSMPr. 

Ing. Martina Haluzíková, vedoucí provozu 

Veřejná zeleň, TSMPr 

Adolf Vyhlídka 

Jiří Šafránek 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu setkání. 

2. Michalov: Zhodnocení vzhledu po navrhovaných opatřeních z minulého volebního období. 

3. Prohlídka lokality Malá Laguna: Celé území chráněná přírodní památka ANO či NE? 

4. Jednání v zasedací místnosti ORNISU, Bezručova 10, Přerov. 

5. Dotace EVVO, výsledek hlasování per rollam. 

6. Skleněné zastávky MHD – smrtelná past pro drobné ptactvo. 

7. Různé. 
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Ad1) Zahájení a schválení programu setkání 

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

řádném svolání a usnášeníschopnosti. Dále přivítala hosty a členy komise a nechala schválit 

program jednání a účast hostů na jednání. Námitky proti minulému zápisu nebyly vzneseny: 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Michalov: Zhodnocení vzhledu po navrhovaných opatřeních z minulého volebního 

období 

Po krátkém úvodu předala paní předsedkyně slovo Ing. Martině Haluzíkové, která pronesla základní 

informace k plánu seče v parku Michalov a ukázala na mapě rozdělení ploch 

do jednotlivých sektorů. Přednostně jsou sečeny hlavní alej, květnice, rozárium, dětská hřiště, 

pobytové a cirkusové louky, a to na výšku 5 cm, u ostatních ploch je pak výška seče 8-10 cm a 

probíhá postupně, zadní část směrem k Zemědělské škole je pak sečena až na závěr. Dále 

upozornila, že místa, kde se vyskytují lilie zlatohlavé, jsou sečeny až po jejich vysemenění. 

Poté se zúčastnění odebrali k prohlídce Michalova. Na dotaz členů, proč jsou na travnaté ploše 

místa, kde prosvítá hlína, Ing. Tomáš Lolek upozornil na max. možné nastavení sekaček na výšku 

seče 10 cm a nerovnost terénu.  

U jezírka byla řešena problematika čerpadel v zimním období, což neumožňuje jeho celoroční 

zavodnění.  

Byla řešena i otázka jmelí a ochmetu. Ing. Lolek vysvětil, že zásahy v koruně se dělají pouze 

u dřevin v blízkosti chodníků a jsou s ohledem na výšku některých jedinců velmi technicky 

náročné. Z tohoto důvodu se u ostatních stromů, pokud nejsou provozně nebezpečné, odstranění 

těchto parazitů neprovádí.  

Dále bylo ze strany členů Komise ŽP poukázáno na vysekání keřových porostů, které jsou 

útočištěm pro ptactvo. Paní Doupalová vysvětlila nutnost postupného omlazení přestárlých křovin. 

Řešen byl i prostor s posilovacími stroji, kde bývá po dešti rozbahněný terén, což by znamenalo 

případnou investici do jeho úpravy. 

U občerstvení „U Králíčka“ byly nevhodně umístěny pytle s odpadem, u budovy restaurace 

zaparkováno vozidlo vedle restaurační zahrádky, což působí rušivě na vnímání těchto míst parku. 

15:30 odchod Ing. Tomáš Navrátil. 

Paní Haluzíková ukázala výskyt jedinců ohroženého druhu lilie zlatohlavé.  

Paní předsedkyně poukázala na obsah informačních tabulí, nejsou umístěny u všech vstupů 

do parku. 

Paní předsedkyně poděkovala Ing. Haluzíkové, paní Doupalové a Ing. Lolkovi za účast a součinnost 

při prohlídce parku Michalov. 

Po návratu do budovy Ornisu pokračovala diskuze na téma park Michalov a komise přijala toto 

usnesení: UKŽ/13/34/20: 

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

uložit Odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci s Odborem stavebního úřadu a 

životního prostředí zabývat se návrhy na opatření pro zlepšení prostředí parku Michalov uvedenými 

v příloze tohoto zápisu. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

Na návaznosti na výše uvedené usnesení bude zpracována předloha do Rady města Přerova. 
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Ad3) Prohlídka lokality Malá Laguna: Celé území chráněná přírodní památka ANO či NE? 

Před rozpravou k tomuto tématu v budově Ornisu opět proběhlo místní šetření, kde byly řečeny 

základní fakta o této lokalitě. Komise životního prostředí obdržela podněty k zamyšlení týkající se 

otázky případného rozšíření zvláště chráněného území – přírodní památky nebo jejího ochranného 

pásma, dále posílení značení hranic jejího území. Také bylo poukázáno na výskyt býložravých ryb, 

které mají vliv na úbytek vodních rostlin a víří bahno při vyhledávání potravy, což obecně vede 

ke zhoršení kvality vody. 

Ing. Tesařová prověří na Krajském úřadu Olomouckého kraje možnost posílení značení přírodní 

památky. Pan Kolář zajistí od místní organizace Českého rybářského svazu informace týkající se 

rybí osádky revíru Malá Laguna včetně druhové skladby vysazovaných ryb. 

Tímto námětem se bude dále komise zabývat na zasedání v měsíci září. 

Ad4) Jednání v zasedací místnosti ORNISU, Bezručova 10, Přerov 

RNDr. Chytil seznámil přítomné s novinkami a sezónní výstavou Čižba umění jemné a líbezné. 

Poté byla řešena témata dle programu, viz zápis u jednotlivých bodů. 

Ad5) Dotace EVVO, výsledek hlasování per rollam 

RNDr. Juliš krátce shrnul podstatné informace k tématu. Komise životního prostředí Rady města 

Přerova přijala dne 30.03.2020 usnesení UKŽ 13/33/20 formou per rollam, které je včetně záznamu 

o průběhu hlasování přílohou tohoto zápisu. 

Ad 6) Skleněné zastávky MHD – smrtelná past pro drobné ptactvo 

Paní předsedkyně seznámila přítomné s problematikou skleněných zastávek, RNDr. Chytil předal 

přítomných brožury k tomuto tématu a vytvoří otevřený dopis na CITY TOOLS a Odbor správy 

majetku a komunálních služeb MMPr. 

Ad7) Různé 

Paní předsedkyně seznámila přítomné o zahájení přípravy zpracování nového Strategického plánu 

města Přerova pro období 2021-2027 z důvodu konce platnosti toho současného Strategického 

plánu územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020. 

Přípravou, zajištěním, zpracováním a koordinací byl pověřen Odbor koncepce a strategického 

rozvoje, který sestavuje Řídící výbor a pracovní skupiny pro jednotlivé prioritní oblasti rozvoje, 

které budou přímo vytvářet strategii města. Vzhledem k zaměření Komise životního prostředí byla 

oslovena s nabídkou spolupráce jednoho člena komise v pracovní skupině "Životní 

prostředí, doprava, technická infrastruktura, územní rozvoj, změna klimatu". Pracovní skupiny se 

setkají na cca 3 jednáních, přičemž 1.jednání proběhne v září tohoto roku. 

Členové komise navrhli paní předsedkyni. 

UKŽ/13/35/20: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova navrhuje Ing. Alici Kutálkovou za členku pracovní 

skupiny "Životní prostředí, doprava, technická infrastruktura, územní rozvoj, změna klimatu“ 

zřízenou pro účast na přípravě zpracování nového Strategického plánu města Přerova. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 
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Další zasedání je naplánováno na pondělí dne 14.09.2020, ve 14:00 v zasedací místnosti ORNISU, 

Bezručova 10, Přerov. 

 

V Přerově 17. června 2020 

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                            předsedkyně komise 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Záznam z průběhu hlasování per rollam a usnesení KŽP_Dotace EVVO. 

3. Návrh opatření na zlepšení prostředí parku Michalov. 

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 


