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Zápis č. 20 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova (KŽP) 

ze dne 18. října 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:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí (STAV); 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, 

Ing. Bohumír Střelec, jednatel Technické služby 

města Přerova; 

Ing. Zdeněk Hadaš, Povodí Moravy, s.p. 

Marek Dostál, předseda Komise pro rozvoj, 

investice a bezpečnost (KRIB) 

Ing. Bohumír Sedláček, člen KRIB 

Ing. Vladimír Holan, člen KRIB 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová  

Program: 

1.) Zahájení a schválení programu. 

2.) Provádění údržby břehů řeky Bečvy (Ing. Zdeněk Hadaš – Povodí Moravy, s.p.). 

3.) Projednání a doplnění navržených témat a kontrola plnění Usnesení KŽP od ledna 2021. 

4.) Různé. 

5.) Účast na veřejném projednání návrhové části Strategického plánu města Přerova 2021-2027 

(Městský dům, Přerov od 16 h.) 

Ad1) Zahájení a schválení programu  

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila jej prohlášením o jeho 



 2 

řádném svolání a usnášeníschopnosti. Dále přivítala hosty a členy komise a nechala schválit 

program jednání a účast hostů.  Námitky proti minulému zápisu nebyly vzneseny: 

Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad2) Provádění údržby břehů řeky Bečvy (Ing. Zdeněk Hadaš – Povodí Moravy, s.p.). 

Předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková vysvětlila, že tento podnět byl řešen na zasedání KRIB, 

následně předán na KŽP. Dále nastínila zjištěné skutečnosti týkající se stavu břehů řeky Bečvy 

v úseku od Kozlovic po železniční most a okomentovala promítané fotografie. Poukázala zejména 

na neudržované křoviny na pravém břehu v blízkosti cyklostezky, zaklíněné kmeny, poškozené 

zábradlí pod železničním mostem a povalující se odpadky. Poté předala slovo zástupci Povodí 

Moravy, s.p., aby osvětlil, jak probíhá údržba břehů řeky Bečvy. Ing. Hadaš sdělil, že po opadu 

povodňových průtoků probíhají pochůzky. následně jsou odstraněny překážky bránící průtoku a 

odstraněny nashromážděné, naplavené odpadky. Sečení trávy je prováděno častěji ve městě, kde je 

upravený vodní tok. Probíhá také pravidelná kontrola provozní bezpečnosti dřevin, např. v minulém 

vegetačním klidu proběhla probírka dřevin u rybníka. Křoviny podél cyklostezky nejsou součástí 

údržby, mělo by být v zájmu vlastníka komunikace. Co se týče zaklíněného kmenu a poškozeného 

zábradlí pod železničním mostem je zodpovědný vlastník stavby.  

Ing. Kazílek se dotázal na údržbu a kontrolu vyústí, Ing. Hadaš odpověděl, že vizuální kontrola 

stavu okolí výustě a břehu probíhá jednou za rok, zaměřuje se, zda nejsou negativně ohroženy 

odtokové poměry, kontrola provozuschopnosti a technický stav výustě je povinností provozovatele, 

vlastníka. Dále se Ing. Kazílek tázal na výši částky rozpočtu Povodí Moravy s.p. Ing. Hadaš 

odpověděl, že částka není pevně definována, odvíjí se od situace v konkrétním roce. Na to 

Ing. Kazílek doporučil, že by měla být předem plánována a určena. 

15:25 Příchod Ing. Střelec. 

Proběhla diskuse. Poté se členové obou komisí shodli na společné pochůzce, kde bude přizván i 

zástupce Povodí Moravy s.p. STAV provede pochůzku a zjistí aktuální situaci pod železničním 

mostem. 

(Poznámka: při místním šetření 22.10.2021 provedeném STAV nebyla pod železničním mostem 

zjištěna žádná překážka bránící v průtočnosti; Ing. Tesařová předá podnět týkající se poškozeného 

zábradlí na příslušný stavební úřad – Drážní úřad.) 

Ad 3) Projednání a doplnění navržených témat a kontrola plnění Usnesení KŽP od ledna 2021 

Předsedkyně komentovala plnění jednotlivých témat. K tématu využití části pokácených stromů 

vystoupil Ing. Střelec a informoval o primárním využití dřeva jako palivo nebo ke štěpkování. 

Dříve odebírala SŠ řezbářská. Pokud bude pokyn z vedení města na využití dřeva pro mobiliář, tak 

bude řešeno. KŽP připraví podnět na dalším zasedání.  

K tématu zimní údržby (zacílené na omezení solení) bude zpracován materiál do Rady města 

Přerova (listopad 2021). Ing. Střelec reagoval, že plán zimní údržby na nadcházející sezonu je již 

stanoven, ale v rámci možností bude k případnému doporučení KŽP v rámci možností přehlédnuto. 

Dále informoval o nákupu nového posypového vozu a systému zimní údržby. 

Ing Střelec seznámil přítomné s probíhající   údržbou zavlažovacího sytému a rekonstrukcí části 

mlatových cest v parku Michalov. 

Ad 4) Různé 

Další jednání je předběžně plánováno na pondělí 15.11.2021 v 15:00 hod, pravděpodobně bude 

uskutečněno formou pochůzky po levém břehu řeky Bečvy. Způsob jednání, místo a termín jednání 

bude upřesněn v pozvánce.  
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Ad 5) Účast na veřejném projednání návrhové části Strategického plánu města Přerova 2021-

2027 (Městský dům, Přerov od 16 h.) 

V 15:50 se členové odebrali na veřejné projednání Strategického plánu města Přerova 2021-2027. 

 

V Přerově 25. října 2021 

Zapsala: Ing. Hana Tesařová 

 

 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník            předsedkyně komise  

                            

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

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 


