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Zápis č. 15 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 22. března 2021 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Mgr. Elena Grambličková 

Josef Kolář  

Ing. Tomáš Navrátil 

Soňa Matysíková 

 

Dagmar Přecechtělová 

 

 

 

 

 

Hosté:  

Ing. Bohumír Střelec, člen RM, jednatel TSMPr 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb MMPr 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová  

Program: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. NPR Žebračka – náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření 

3. Zkouška online připojení přes Microsoft Teams  

 

Ad1) Zahájení a schválení programu  

Jednání komise, které probíhalo korespondenčně, řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. 

Zahájila jej prohlášením o jeho řádném svolání a usnášeníschopnosti. Dále přivítala hosty a členy 

komise a nastínila program jednání. Námitky proti minulému zápisu nebyly vzneseny: 

 

Ad2) NPR Žebračka – náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření 

14 15 se připojili do diskuse Soňa Matysíková a Ing. Bohumír Střelec 

Členové komise obdrželi podklady emailem v předstihu včetně návrhu na usnesení. Následně 

probíhala diskuse pomocí emailové korespondence. Paní Doupalová a Ing. Střelec zodpovídali 

dotazy členů. Bylo řešeno současné rozsáhlé kácení v NPR Žebračka ze zdravotních a provozních 
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důvodů. Dále paní Doupalová nastínila průběh zalesňování. Dle lesního zákona musí být plochy 

znovu zalesněny do dvou let po odstranění stromů. Ing. Střelec doplnil, že na mapě jsou označeny 

plochy zásahů, hlavně se jedná o plochy v okolí cest. v. Konkrétní stromy ke kácení se označí až 

přímo na místě odborným lesním hospodářem (pracovník TSMPr). 

Vytěžené dřevo je prodáno. Paní předsedkyní bylo navrženo z vytěženého dřeva zhotovit 

jednoduché lavičky nebo držáky na postavení jízdního kola a tyto rozmístit na odpočívadlech okolo 

cyklostezky Bečva. 

Paní předsedkyně navrhla účast členů komise na dalším místním šetření, které se uskuteční 

na podzim. Paní Doupalová bude informovat o termínu. 

Po uzavření diskuse proběhlo hlasování per rollam a bylo přijato níže uvedené usnesení: 

UKŽ/16/43/21: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova schválit variantu 

č. 2 o bezzásahovém lesním hospodaření v NPR Žebračka. 

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

 

Ad 3) Zkouška online připojení přes Microsoft Teams. 

Bylo vyzkoušeno online připojení. Podařilo se šesti členům z osmi přítomných. U těchto dvou členů 

proběhnou individuální zkoušky spojení s organizačním pracovníkem.  

Další jednání se uskuteční dne 29.03.2021 v 15 hod formou videokonference přes Microsoft Teams. 

Odkaz na připojení k dalšímu jednání bude zaslán 29.03.2021 ve 14 hod a možnost zkusit se 

připojit budou mít účastníci již od 14:30 hod. 

 

V Přerově 23. března 2021 

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

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

  Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník            předsedkyně komise  

                            

 

Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise 

Rada města Přerova 

tajemník MMPr 

vedoucí KP 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

ostatní přítomní 

V listinné podobě 

kancelář primátora – k archivaci 


