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Zápis č. 13 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 14. září 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:  

Jitka Symerská, Dis., Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu. 

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 2021. 

4. Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody 

pro rok 2021. 

5. Hlasován per rollam o návrhu na usnesení ve věci „Nový návrh ČRS zákaz rybolovu“ 

6. Informace o předložení a projednání materiálu „Michalov“ na zasedání Rady města Přerova 

dne 6.8.2020. 

7. Různé. 

Ad1) Zahájení a schválení programu zasedání 

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 
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program jednání. 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/14/37/20: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

nesouhlasí 

s kácením níže uvedených dřevin: 

2 ks bříz rostoucích na pozemku parc. č. 3686 /1 v k.ú. Přerov. 

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

1 ks třešně rostoucí na pozemku parc. č. 587/1 v k.ú. Přerov. 

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

 

 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

souhlasí 

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

zápisu: 

1 ks smrku rostoucí na pozemku parc. č. 5745/29 v k.ú. Přerov 

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

1 ks ořešáku rostoucí na pozemku parc. č. 22/1 v k.ú. Henčlov. 

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

2 ks lip a 2 ks jasanů rostoucích na pozemku parc. č. 133/1 v k.ú. Penčice. 

Výsledek hlasování: Pro/6 -Proti/2 -Zdržel se/1 

1 ks smrku rostoucí na pozemku parc. č. 2487/3 v k.ú. Přerov 

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

8 ks cypřišů rostoucích na pozemku parc. č.497 v k.ú. Dluhonice 

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

Komise životního prostředí Rady města Přerova navrhuje umístění náhradní výsadby za výše 

uvedené kácení cypřišů na jiném vhodnějším místě. Umístění keřů u komunikace by zhoršilo 

rozhledové podmínky pro řidiče. 

Ad3) P Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2021. 

Předsedkyně komise uvedla, že členové měli možnost seznámit se s návrhem Programů, který byly 

zaslány e-mailem v předstihu a předala slovo Ing. Haně Tesařové. 

Ing. Hana Tesařová seznámila členy komise s jednotlivými účely dotačního Programu na podporu 

EVVO pro rok 2021, které zůstaly stejné jako v r. 2020. Došlo oproti loňskému roku k formálním 

úpravám a upřesnění podmínek podávání žádostí a jejich administrace. V kategorii A se 

po zkušenostech z minulých let navrhuje snížení maximální dotace v jednotlivém případě 

z 50 000 Kč na 40 000 Kč. 

Celková výše finančních prostředků pro jednotlivé účely činí: účel A. – environmentální projekty 
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150 000,- Kč, (na 1 projekt max. 40 000,- 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 zdůraznila 

termín příjmu žádostí, který je stanoven na období od 1. února 2021 do 12. února 2021. 

Komise přijala doporučující Usnesení č. UKŽ 14/38/20: 

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 2021 v předloženém znění. 

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

Ad4) Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití 

srážkové vody pro rok 2021 

Ing. Hana Tesařová přítomným zrekapitulovala Program, 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.  

Pro účely obdobného programu pro město Přerov byla v roce 2020 vyčleněna celková částka 

350 000 Kč; pro jednotlivé žadatele pak částka ve výši 50 % přiznané státní dotace, maximálně 

však 35 000 Kč. Podmínkou přiznání dotace města byla realizace projektu, jeho vyúčtování 

Státnímu fondu životního prostředí ČR, poskytnutí státní dotace a provoz realizovaného projektu 

po dobu 5 let. Vzhledem k tomu, že v letošním roce bylo vyčerpáno 39 600 Kč, resp. 11,3 % 

z celkové částky (dotaci využili pouze dva žadatelé), navrhuje se pro rok 2021 snížit celkovou 

částku o 50 000 Kč a tuto využít na posílení dotačního programu na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb. Ostatní podmínky programu zůstávají pro rok 2021 zachovány. Žádost 

o poskytnutí dotace musí být doručena ve lhůtě od 1. února 2021 do 30. června 2021. 

Komise přijala doporučující Usnesení č. UKŽ 14/39/20: 

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 2021 v předloženém znění. 

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

Ad5) Hlasován per rollam o návrhu na usnesení ve věci „Nový návrh ČRS zákaz rybolovu 

Komise životního prostředí Rady města Přerova hlasovala o níže uvedeném usnesení per rollam. 

UKŽ/14/36/20 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje vyhovět žádosti Českého rybářského 

svazu o úpravu podmínek rozšíření doby rybolovu na Velké laguně dodatkem ke smlouvě, kde se 

původní znění „Zákaz rybolovu od 15.5. do 15.9. od 9:00 do 18:00 nahradí: „Zákaz rybolovu 

od 1.7. do 31.8. od 11:00 - do 17 :00“. 

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

 

Členové komise diskutovali o kvalitě vody ve Velké Laguně, kdy její zhoršení může být způsobeno 

nevhodným přikrmováním ryb. Pan Josef Kolář podotkl, že rybáři používají pouze obiloviny. 

Podotkl, že Český rybářský svaz se zasadil o vyčištění Velké laguny od organického bahna. Naopak 
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poukázal na nevhodnost krmení kachen pečivem ze strany občanů, což způsobuje zvýšení jejich 

počtu v této lokalitě, a navíc přebytky nezkonzumovaného pečiva zůstávají ve vodě. Tyto faktory 

pak přisívají k znečištění vody. Ing. Hana Tesařová prověří stav umístění informativních tabulí 

o proběhlém čištění a upozornění na nevhodnost krmení ptactva a ryb pečivem. Komise se 

na příštím zasedání zaměří na zpracování podkladů pro osvětu této problematiky. 

Ing. Zdeněk Kazílek navrhl, aby se komise zabývala lokalitou Velké Laguny v kontextu jejího 

využití pro rekreaci spoluobčanů. Stav vody by byl řešitelný zajištěním průtoku vody z nedaleké 

Bečvy. Mgr. Petr Kouba nastínil finanční a technickou náročnost takového projektu. Komise bude 

toto téma řešit v samostatném bodě na dalším setkání. 

Ad 6) Informace o předložení a projednání materiálu „Michalov“ na zasedání Rady města 

Přerova dne 6.8.2020 

Paní předsedkyně ve stručnosti informovala o předložení materiálu „Michalov“ Radě města Přerova 

a průběhu projednání. 

Ad7) Různé 

15:25 Odchod Ing. Tomáš Navrátil 

Ing. Alice Kutálková informovala o jednání odpadové skupiny, kde se projednávalo následující: 

a) Pytlový sběr komunálního odpadu v zahrádkářských a chatových oblastech. 

b) TSMPr – navrhují redukci počtu míst pro pytlový sběr komunálního odpadu v zahrádkářských 

a chatových oblastech. 

c) Zavádění systému door to door pro svoz tříděného komunálního odpadu – papír, plast, 

předpoklad zahájení od roku 2022. 

d) Návrh TSMPr na navýšení počtu VOK nejen pro místní části, ale také pro zahrádkářské 

lokality. Např. zahrádkářská lokalita u laguny, kde narůstá množství odpadů ze zahrad.  

e) Informace o rekonstrukci sběrného dvora Na Hrázi 17, Přerov. 

f) Informace o rozšíření kompostárny, předpoklad zahájení plného provozu od 1.1.2021. Kdy 

kompostárnu budou moci kromě občanů využívat i podnikatelé. 

g) Diskuse probíhala i na téma poplatek za komunální odpad v roce 2021 nebo o pravidelném 

mobilním svozu nebezpečného odpadu v místních částech. 

Dále byla řešena otázka četnosti soukromých ohňostrojů na území města Přerova. Mgr. Petr Kouba 

osvětlil přítomným tuto problematiku ve vazbě na platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem. 

Bylo hovořeno o stížnosti občanů na hluk ze zvýšeného leteckého provozu na letišti, kdy malá 

letadla, popř. virníky létají nad domy v Henčlově a Výmyslově zejména o víkendech. Mgr. Petr 

Kouba sdělil, že tu to záležitost řeší Kancelář primátora s provozovatelem letiště a zástupci místních 

výborů. Ing. Hana Tesařová prověří současný stav a bude členy komise informovat. 

Mgr. Petr Kouba odchod 15:35. 
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Mgr. Elena Grambličková navrhla zabývat se zpracováním podkladů pro přípravu materiálu 

do Rady města Přerova – podnět na vypracování návrhu vyhlášky na zimní údržbu komunikací 

(chodníků). 

Další zasedání je s ohledem na epidemiologickou situaci zatím zrušeno. Členové budou v kontaktu 

elektronicky. 

V Přerově 25. září 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 


