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Zápis č. 19 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 20. září 2021 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Josef Kolář  

Mgr. Elena Grambličková 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Soňa Matysíková 

 

 

Dagmar Přecechtělová 

Ing. Tomáš Navrátil  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosté:  

Jitka Symerská DiS, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

RNDR. Yvona Machalová, 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.) Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2022. 

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

vody pro rok 2022. 

5.) Návrh Časové plánu statutárního města Přerova pro provádění opatření PZKO pro Zónu 

Střední Morava, aktualizace 2020 +. 

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/7-Proti/0-Zdržel se/0 
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Ad2) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně  

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

Symerské, DiS. která nastínila důvody ke kácení předmětných dřevin. 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání jednotlivých požadavků uvedených 

v příloze 2 přijala toto usnesení č. UKŽ/20/49/21: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

nesouhlasí 

s kácením níže uvedených dřevin: 

1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č.1873/1 v k.ú. Přerov. 

Výsledek hlasování: Pro/5 -Proti/0 -Zdržel se/2 

1 ks smrku rostoucí na pozemku parc. č. 302/1 v k.ú. Kozlovice. 

Výsledek hlasování: Pro7/ -Proti/0 -Zdržel se/0 

Ad 3) Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2022 

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

zaslány e-mailem v předstihu a předala slovo RNDr Yvoně Machalové. 

RNDr. Yvona Machalová seznámila členy komise s jednotlivými účely dotačního Programu 

na podporu EVVO pro rok 2022, které zůstaly stejné jako v r. 2021. Došlo oproti loňskému roku 

pouze k drobným formálním úpravám a upřesnění podmínek podávání žádostí a jejich administrace.  

Celková výše finančních prostředků pro jednotlivé účely činí: účel A. – environmentální projekty 

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 31. ledna 2022 do 11. února 2022.  

Komise přijala doporučující Usnesení č. UKŽ 20/50/21: 

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 2022 v předloženém znění. 

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

Ad 4) Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití 

srážkové vody pro rok 2022 

RNDr. Yvona Machalová zrekapitulovala přítomným výše uvedený 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 2021 vyčleněna celková částka 

300 000 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 29.750 Kč, resp. 9,8% 

z celkové částky (dotaci využili pouze dva žadatelé), navrhuje se pro rok 2022 snížit celkovou 
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částku o 50 000 Kč a tuto využít na posílení dotačního programu na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb. Ostatní podmínky programu zůstávají pro rok 2022 zachovány. Žádost 

o poskytnutí dotace musí být doručena ve lhůtě od 31. ledna 2022 do 30. června 2022. 

Komise přijala doporučující Usnesení č. UKŽ 20/51/21: 

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 2022 v předloženém znění. 

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

Ad 5) Návrh Časové plánu statutárního města Přerova pro provádění opatření PZKO 

pro Zónu Střední Morava, aktualizace 2020 + 

Ing. Hana Tesařová shrnula základní informace a legislativní rámec vztahující se dané 

problematice. Dle § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012, zákona o ochraně ovzduší obce a kraje provádějí 

opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší (v našem 

případě PZKO 2020+), v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu pro jemné prachové 

částice PM2,5 a pro karcinogenní benzo[a]pyren. dosaženo co nejdříve. Dle zmíněného ustanovení 

jsou obce a kraje povinny vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO 2020+ 

ve Věstníku MŽP (29.10.2020) svůj časový plán provádění opatření a tento plán zveřejnit 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Následně představila návrh Časového plánu.  

Po diskusi komise přijala usnesení UKŽ 20/52/21: 

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

Časový plán statutárního města Přerova pro provádění opatření PZKO pro Zónu Střední Morava 

CZ07v předloženém znění. 

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

Ad 6) Různé 

Paní předsedkyně informovala členy komise o konání pravidelného pochodu „Po stopách lovců 

mamutů“. Tradiční akce se uskuteční dne 2.10.2021. Pracovní skupina pro revitalizaci 

Knejzlíkových sadů v Předmostí bude na stanovišti u památníku.  Účastníci zde jako každoročně 

obdrží button s vyobrazením ovoce. Pro loňský rok byla vyrobena placka s motivem hrušky 

v rouškách a pro letošek s větvičkou třešní. 

Dále paní předsedkyně poukázala na rozkopaný Přerov, následně proběhla diskuse o možnosti 

časové koordinaci jednotlivých liniových staveb.  

Ing. Hana Tesařová objasnila problematiku liniových staveb, kdy udržovací práce v původní trase a 

ochranném pásmu nepodléhají schválení ze strany stavebního úřadu (SÚ). Pro záměry vyžadující 

povolení SÚ je sice platnost rozhodnutí či souhlasu časově omezena, pro nařizování termínu 

realizace chybí však stavebnímu úřadu zákonné zmocnění. Vyjádření dotčených orgánů státní 

správy (DOSS) chránících zájmy na úseku ochrany životního prostředí (ŽP) předchází samotnému 

povolovacímu procesu na SÚ, a ne vždy dojde k vlastní realizaci záměru. Dále hovořila 

o průběžných kontrolách prováděných DOSS na stavbách zaměřených na dodržování podmínek 

ochrany ŽP. 
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Po krátké rozpravě komise přijala usnesení UKŽ 20/53/21: 

Komise životního prostředí Rady Města Přerova podává Odboru STAV podnět k důsledné kontrole 

provádění liniových staveb (rekonstrukce horkovodu, průpich, apod) z hlediska dodržování 

podmínek ochrany ŽP (ochrana dřevin, ochrana ovzduší, veřejné zeleně). 

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

Další jednání je předběžně plánováno na pondělí 18.10.2021 v 15:00 hod. Způsob jednání, místo 

a termín jednání bude upřesněn v pozvánce.  

V Přerově 1. října 2021 

Zapsala: 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 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 


