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Zápis č. 14 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 22. února 2021 

 

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:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního              

úřadu a životního prostředí MMPr 

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Ing. Bohumír Střelec, člen RM, jednatel TSMPr 

Ing. Petr Školoud, vedoucí Odboru správy majetku 

a komunálních služeb MMPr 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb MMPr 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

v zastoupení Ing. Jaroslavem Čagánkem 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Zimní údržba chodníků v Přerově (Ing. Bohumír Střelec – TSMPr Přerov). 

3. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

4. Informace o Adaptační strategii a seznámení s projektem Modrozelené město (Mgr. Petr 

Kouba – nám. primátora). 

5. Park Michalov – projednání reakce na návrh opatření ze strany KŽP, návrhy na parkování 
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techniky a strojů pro údržbu. 

6. Diskuse nad náměty občanů (recyklovací místo pro staré věci, údržba nově vysázených 

stromů, řeka Bečva, Park. Nám. Svobody). 

7. Informace z jednání KŽP Olomouckého kraje – dotační tituly a termíny vyhlášení. 

8. Různé (čas jednání KŽP, info o případném online-jednání, nová témata pro I. pol. 2021, kanál 

L-O-D, apod.). 

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 

program jednání. Námitky proti minulému zápisu nebyly vzneseny: 

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

Potom se předsedkyně dotazovala členů komise na jejich technické vybavení a případné požadavky 

na techniku. Zazněly problémy – nedostatečné množství dat, neznalost komunikačních programů. 

Proto provedla praktickou ukázku spojení videokonferencí s využitím programu „Teams“ s fyzicky 

nepřítomnou organizační pracovnicí. 

 

Ad2) Zimní údržba chodníků v Přerově (Ing. Bohumír Střelec – TSMPr Přerov). 

- Jednatel seznámil přítomné s prováděním činností TSMPr zejména v zimním období. Postupuje 

se dle Odborem majetku MMPr schváleného Operativního plánu. Ten obsahuje plán údržby cest 

a plán údržby chodníků. Při rychlosti údržby je zohledněno pořadí důležitosti dle tříd. 

K provádění čištění (odklízení sněhu a námrazy) jsou využívány stroje a ruční práce a také 

chemické prostředky – sůl a solanka a inertní materiály frakce 2/4. Např. důležitým úkolem je 

zpřístupnění komunikací k institucím. Solanka je využívána hlavně při ošetření lávek, mostů a 

žulové dlažby. Pak uvedl několik příkladů, jak postupují v Prostějově, Olomouci a Lipníku. 

1454 se dostavili na jednání Ing. Kazílek a RNDr. Chytil. 

- Mgr. Grambličková požádala o zvážení, aby tam kde je to možné byla sůl nahrazena 

mechanickým čištění či inertními materiály.  Komise po projednání přijala usnesení: 

Usnesení č. UKŽ/15/40/21: 

Komise životního prostředí doporučuje Radě města Přerova uložit odboru majetku jednat 

s TSMPr o omezení používání soli (solanky) při zimní údržbě na vytypovaných komunikacích. 

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

Ad3) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

1. Bratrská 34 (dvorní trakt – lípa). KŽP doporučuje pravidelný ořez co 2 roky a nepřijala 

předložený návrh usnesení: 

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

2. J. Nálepky, lípa: KŽP doporučuje přidat výsadbu vzrostlé zeleně do volných ploch a 

nesouhlasí s kácením této dřeviny. 

Usnesení č. UKŽ/15/41/21: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání  

nesouhlasí 
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s kácením níže uvedené dřeviny: 

1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č. 5198 /45 v k.ú. Přerov. 

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

Ad4) Informace o Adaptační strategii a seznámení s projektem Modrozelené město 

(Mgr. Petr Kouba – nám. primátora). 

Ohledně Adaptační strategie uvedl pan náměstek, že v současnosti byl vybrán zpracovatel 

materiálu. Taktéž vyzval k zapojení do veřejné ankety a těm kteří se zúčastnili poděkoval. Veřejné 

projednání bude on-line.  

Ohledně Modrozeleného města uvedl, že jsou zapojeny základní školy, k financování fotovoltaiky 

budou v březnu podány žádosti o dotaci. Budou instalovány autonomní rekuperační jednotky 

do tříd. K Výzvě 6/2020 – Zelené střechy mají školy zpracovány záměry.  

KŽP vzala informace na vědomí. 

Ad5) Park Michalov – projednání reakce na návrh opatření ze strany KŽP, návrhy 

na parkování techniky a strojů pro údržbu. 

Argumenty si během diskuse vyměnili Mgr. Grambličková, Ing. Střelec a Ing. Kazílek. 

K tématu bylo přijato usnesení: 

Usnesení č. UKŽ/15/42/21: 

a) Komise životního prostředí po projednání schvaluje obsah dopisu pro primátora a Radu 

města ve věci návrhu opatření pro park Michalov  
b) Komise životního prostředí doporučuje Radě města projednat s TS MP možnost parkování 

části strojů v jiné vhodné lokalitě.  

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

- Mgr. Grambličková uvedla své návrhy: podsypat cvičební nástroje drtí kůry, teď je pod nimi 

bláto a řešit pojíždění automobilů po areálu Michalova. 

Ad6) Diskuse nad náměty občanů (recyklovací místo pro staré věci, údržba nově vysázených 

stromů, řeka Bečva, Park. Nám. Svobody) 

Podnět pana L.: dbát bezpečnosti při provádění průseků okolo krajské solnice Přerov – Prosenice i 

na přístupových cestách do Žebračky. K vlastnímu kácení je povolení agentury ochrany krajiny. 

Podnět pana Š.: ohledně nekvalitních úvazků stromů – jednatel TSMPr poslal zaměstnance prověřit 

stav.  

Podnět občana ohledně zanedbaného stavu Náměstí Svobody: náměstek Mgr. Kouba uvedl, že bude 

řešeno. 

Ad 7) Informace z jednání KŽP Olomouckého kraje – dotační tituly a termíny vyhlášení. 

Paní předsedkyně ve stručnosti informovala o jednání KŽP Olomouckého kraje. Seznámila 

s personálním obsazením a systémem fungování Komise v situaci pandemie. Informovala 

o následujících dotačních titulech: 

Dotační program 03 03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2021 

se dělí na tyto dotační tituly: 
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Dotační titul 03_03_01- Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy  

Dotační titul 03_03_02 Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a 

podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního 

prostředí a zemědělství 

Dotační programy jsou zveřejněny na úřední desce Olomouckého kraje od 24. 02. 2021 do 

31. 05. 2021. Jeho zveřejnění nemá vliv na dobu, po kterou jsou přijímány žádosti o dotace. 

Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 06. 04. 2021 do 23. 04. 

2021 do 12:00 hodin. 

Ad8) Různé 

- RNDr. Chytil informoval, že se záměrem kanálu D-O-L vyjádřilo Slovensko nesouhlasné 

stanovisko. Dále informoval o Komplexní pozemkové úpravě – Vinarský potok v Popovicích 

má být vydlážděn a vybetonován. Připraví k věci informaci. 

- Ing. Střelec informoval o přípravě záměru využití dešťové vody k závlaze na hřbitově a 

o podání žádosti o dotaci, bude využita nádrž o objemu 100 m3. 

- Pan Kolář upozornil na stále nevyřešenou situaci s otrávením řeky Bečvy kyanidem. 

V Přerově 22. února 2021 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

 

 

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

  Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník            předsedkyně komise  

   v.z. Ing. J. Čagánek                             

 

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 


	lhůtapodání

