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Zápis č. 18 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 21. června 2021 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Josef Kolář  

Ing. Tomáš Navrátil (příchod 15:25) 

Soňa Matysíková 

 

 

Dagmar Přecechtělová 

Mgr. Elena Grambličková 

Ing. Zdeněk Kazílek 

 

 

 

 

 

 

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Ing. Petr Školoud, vedoucí oddělení správy 

ostatního majetku a komunálních služeb  

Jitka Symerská DiS, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová  

Program: 

1.) Zahájení a schválení programu. 

2.) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

3.) Grilovací zóna na Laguně. 

4.) Knejzlíkovy sady – nová pracovní skupina, informace z jednání. 

5.) Informace z jednání KŽP Rady Olomouckého kraje. 

6.) Různé. 

Ad1) Zahájení a schválení programu  

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: 

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad2) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně  

Členové komise obdrželi podklady v předstihu emailem. Paní předsedkyně předala slovo paní Jitce 
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Symerské, DiS. která nastínila důvody ke kácení předmětných dřevin. Při hlasování o požadavku 

č. 4 se dostavil Ing. Tomáš Navrátil. 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání jednotlivých požadavků uvedených 

v příloze 2 přijala toto usnesení č. UKŽ/19/47/21: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

souhlasí 

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

zápisu: 

4 ks smrků rostoucích na pozemku parc. č.1873/1 v k.ú. Přerov. 

Výsledek hlasování: Pro/5 -Proti/0 -Zdržel se/0 

3 ks topolů rostoucích na pozemku parc. č. 213 v k.ú. Kozlovice. 

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

1 ks jasanu rostoucího na pozemku parc. č. 133/1 v k.ú. Přerov. 

Výsledek hlasování: Pro/5 -Proti/0 -Zdržel se/1 

 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání 

nesouhlasí 

s kácením 1 ks smrku rostoucího na pozemku parc. 5745/29 v k.ú. Přerov. 

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

U ostatních požadavků Komise nepřijala žádné usnesení. 

Ad 3) Grilovací zóna na Laguně 

Členové obdrželi podklady k tomuto bodu v předstihu včetně návrhu dvou variant. Proběhla 

diskuse. Komise hlasovala o každé variantě samostatně. Ani jedna z variant nebyla přijata 

potřebným počtem hlasů. Následně přijala toto usnesení č. UKŽ/19/48/21: 

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

realizovat veřejné elektrické topeniště na jiném místě, než je Laguna. 

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

Ad 4) Knejzlíkovy sady – nová pracovní skupina, informace z jednání. 

Paní předsedkyně informovala o zřízení pracovní skupiny pro revitalizaci Knejzlíkových sadů 

v Předmostí Radou města Přerova. 

Ad 5) Informace z jednání KŽP Rady – Olomouckého kraje 

Paní předsedkyně uvedla skutečnosti týkající se změn podpory včelařů. 

Ad 6) Různé 

Paní předsedkyně informovala o stavu zpracování Adaptační strategie města Přerova na změnu 

klimatu pro období 2021–2030.  

Další jednání je předběžně plánováno na pondělí 20.09.2021 v 15:00 hod. Způsob jednání, místo 

a termín jednání bude upřesněn v pozvánce.  

V Přerově 2. července 2021 

Zapsala: Ing. Hana Tesařová 
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……………………….                                                                         ………………………. 

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník            předsedkyně komise  

                            

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Požadavky na kácení veřejné zeleně 

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 


