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Zápis č. 17 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 19. dubna 2021 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Josef Kolář  

Dagmar Přecechtělová 

Mgr. Elena Grambličková 

 

Ing. Tomáš Navrátil 

Soňa Matysíková 

 

 

 

 

 

 

 

Hosté:  

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Bc. Alexander Salaba 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová  

Program: 

1.) Zahájení a schválení programu. 

2.) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

3.) Projednání podnětu občanů k hnízdění jiřiček obecných na budově Sokolovny (shazování hnízd 

s mláďaty). 

4.) Rozpracování témat k jednání KŽP pro období 05/2021–09/2022. 

5.) Informace z jednání KŽP při ROK. 

6.) Různé 

Ad1) Zahájení a schválení programu  

Jednání komise, které probíhalo on-line prostřednictvím Microsoft-Teams, 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: 
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Ad2) Posouzení požadavku na kácení veřejné zeleně  

Členové komise obdrželi podklady v předstihu emailem. Paní předsedkyně předala slovo 

Bc. Alexandru Salabovi, který nastínil důvody ke kácení předmětných dřevin, které jsou v kolizi 

s budoucí stavbou místní komunikace. Současná příjezdová komunikace je v havarijním stavu a 

nesplňuje požadavky bezpečnosti provozu.  

Po uzavření diskuse proběhlo hlasování a bylo přijato usnesení UKŽ/18/45/21: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání 

nesouhlasí 

s kácením dřevin na pozemcích parc. č. 1026 a 1028 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

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

Ad 3) Projednání podnětu občanů k hnízdění jiřiček obecných na budově Sokolovny 

(shazování hnízd s mláďaty) 

Paní předsedkyně zaslala členům podklady k tomuto bodu v předstihu včetně návrhu na usnesení. 

Dále shrnula přehled navržených opatření z jednání uskutečněného dne 22.6.2020 za účasti 

pracovníků Magistrátu města Přerova, zástupců TJ Sokol Přerov, zástupce ČSO Přerov. RNDr. 

Josef Chytil podoktl, že dle jeho názoru jsou navržená opatření dostatečná a na ORNIS nebylo 

v minulosti hlášeno samovolné spadnutí hnízd. 

Poté Komise přijala usnesení UKŽ/18/46/21: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání informací o stavu hnízdění jiřičky 

obecné na budově sokolovny Přerov navrhuje plnou ochranu hnízdišť v souladu se zněním zákona 

č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v plat. znění, bez omezení. 

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

Ad 4) Rozpracování témat k jednání KŽP pro období 05/2021–09/2022 

Paní předsedkyně prezentovala rozpracovaný seznam, který bude zaslán členům k doplnění a 

dořešen na příštím jednání. 

UKŽ/15/40/21- téma omezení solení, v případě, že nebude projednáno na zasedání RM Přerova, 

bude zpracován materiál do RM před zimní sezonou 2021. 

Ad 5) Informace z jednání KŽP při ROK 

Paní předsedkyně uvedla skutečnosti týkající se záměru na vybudování Suchého Poldru Skalička, 

který by měl sloužit jako protipovodňové opatření. 

Ad 6) Různé 

RNDr. Chytil informoval, že ornitologové získají na Přerovsku do svého vlastnictví ptačí rezervaci, 

která je domovem kolonie vlh pestrých. Jde o pískovnu Malá Lipová. 

Dále byl řešen záměr MŠ Bajákova na zřízení bylinkové zahrádky. RNDr. Chytil doporučil 

konzultaci s pracovnicí pro enviromentální výchovu, ORNIS paní Ing. Syryčanskou. Také je možno 

požádat o dotaci v rámci programu EVVO 2022.  

Další jednání je předběžně plánováno na pondělí 17.05.2021 v 15:00 hod. Způsob jednání a 

termín jednání bude upřesněn v pozvánce.  
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V Přerově 27. dubna 2021 

Zapsala: 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 

ostatní přítomní 

V listinné podobě 

kancelář primátora – k archivaci 


