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Zápis č. 21 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 21. března 2022 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Josef Kolář  

Ing. Tomáš Navrátil (příchod 15:25) 

Soňa Matysíková 

Mgr. Elena Grambličková (odchod 15:30) 

Ing. Zdeněk Kazílek 

 

 

Dagmar Přecechtělová 

 

 

 

 

 

 

 

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, oddělení správy ostatního 

majetku a komunálních služeb  

Ing. Antonín Krejčíř, oddělení informačních a 

komunikačních služeb 

RNDr. Yvona Machalová, oddělení ochrany 

životního prostředí a památkové péče 

 
 

 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová  

Program: 

1.) Zahájení a schválení programu. 

2.)  Pasportizace dřevin na území města Přerova (Jitka Symerská, Dis; Ing. Antonín Krejčíř). 

3.) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

4.) Posouzení žádostí o dotace EVVO. 

5.) Zimní údržba komunikací. 

6.) Různé. 
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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 

Ad2) Pasportizace dřevin na území města Přerova  

Ing. Antonín Krejčíř představil výsledky 1. etapy projektu „Pasportizace dřevin“ na pozemcích 

statuárního města Přerova a jejich využití v rámci geografického informačního systému (GIS). 

V první etapě bylo ohodnoceno 11 270 ks stromů a získané informace byly přeneseny přímo 

do databáze GIS. Nyní je u každého posouzeného stromu k dispozici celá řada informací 

popisujících základní charakteristiku stromu, jako například druh, výška, šířka, obvod kmene, ale 

také kondice stromu, jako například vitalita, stabilita, zdravotní stav, vyskytující se závady a 

odbornou firmou navržen plán péče, jako jsou například ořezy, vazby atd. Ke každému stromu byla 

také pořízena jeho fotografie zachycující aktuální vzhled, případně i fotografie závažných závad. 

U každé dřeviny je evidována životní fáze, ve které se nachází, s barevným podkresem symbolu. 

Pasport dřevin je používán pro komunikací se správci veřejné zeleně, např. při kácení, při zadávání 

náhradní výsadby, případně při plánování péče o dřeviny. Byla zdůrazněna potřeba průběžné 

aktualizace dat, zejména zaznamenávání realizace naplánovaných zásahů, aby i nadále GIS 

umožňoval vytvoření různých pohledů, statistik, grafů a přehledů ze vstupních dat. 

Ad3) 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. Při hlasování o požadavku 

č. 5 se dostavil RNDr. Josef Chytil 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání jednotlivých požadavků uvedených 

v příloze 2 přijala toto usnesení č. UKŽ/22/57/22: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

souhlasí 

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

zápisu: 

2 ks modřínů rostoucí na pozemku parc. č. 805/6 v k.ú. Dluhonice. 

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

1 ks smrku (pořadové číslo 1) rostoucí na pozemku parc. č. 805/6 v k.ú. Dluhonice. 

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

1 ks smrku (pořadové číslo 2) rostoucí na pozemku parc. č. 805/6 v k.ú. Dluhonice. 

Výsledek hlasování: Pro/6 -Proti/0 -Zdržel se/1 

 

 

2 ks pajasanů rostoucí na pozemku parc. č. 4160/2 v k.ú. Přerov. 

Výsledek hlasování: Pro/6 -Proti/2 -Zdržel se/0 

1 ks břízy rostoucí na pozemku parc. č. 159/7 v k.ú. Přerov. 

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

1 ks jedle rostoucí na pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Kozlovice. 

Výsledek hlasování: Pro/6 -Proti/1 -Zdržel se/1 

1 ks javoru rostoucí na pozemku parc. č. 36 v k.ú. Přerov. 

Výsledek hlasování: Pro/8 -Proti/0 -Zdržel se/0 
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1 ks modřínu a 2 ks smrku rostoucí na pozemku parc. č. 2487/3 v k.ú. Přerov. 

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

 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání 

nesouhlasí 

s kácením 1 ks třešně rostoucí na pozemku parc. 5062 v k.ú. Přerov. 

Výsledek hlasování: Pro/6 -Proti/0 -Zdržel se/1 

U ostatních požadavků Komise nepřijala žádné usnesení. 

Ad 4) Posouzení žádostí o dotace EVVO 

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

předsedkyně uvedla, že členové komise měli možnost seznámit se podklady a podanými žádostmi 

před zahájením zasedání a předala slovo předala slovo RNDr. Yvoně Machalové, která shrnula a 

okomentovala jednotlivé žádosti o dotace. Dále konstatovala, že všechny přijaté žádosti splňují 

požadované náležitosti a podmínky v souladu s Programem pro poskytování dotací na podporu 

EVVO pro rok 2022 (Program). Poté seznámila přítomné se systémem hodnocení předložených 

žádostí.  

Přijaté žádosti o dotace pro účel A jsou v celkové výši 112 200- Kč., vyčleněná částka 150 000,- Kč 

tudíž umožňuje poskytnutí dotace všem 5 žadatelům (zbývá nerozděleno 37 800,- Kč). 

Pro účel B a C žádal o dotaci vždy jen jeden žadatel, který splňuje minimální počet požadovaných 

bodů, přiznaní dotace může být tak v plné výši. 

Pro účel D žádali o dotaci dva žadatelé. Po provedení bodového hodnocení a přiznání odpovídající 

částky dochází ke krácení požadované dotace u jednoho z žadatelů (zbývá nerozděleno 31 625,- 

Kč). 

Po uzavření diskuse proběhlo hlasování a bylo přijato usnesení UKŽ/22/56/22, které je nedílnou 

součástí tohoto zápisu. Komise doporučuje schválení dotací dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro/6- Proti/0 -Zdržel se/1 

 

Ad 5) Zimní údržba komunikací. 

Paní předsedkyně poukázala na každoročně schvalovaný Městský operační plán zimní údržby, 

zejména pak přehled tras a stanovení priorit. Dále navrhla přizvat zástupce Odboru správy majetku 

a komunálních služeb (MAJ) a Technických služeb města Přerova (TSMPr) na zasedání KŽP a 

probrat možné omezení solení na vybraných komunikacích a následné implementace tohoto 

opatření do nového Městského operačního plánu zimní údržby pro období 2022-2023. Ing. Hana 

Tesařová zašle členům odkaz na výše zmíněné dokumenty, tak aby si mohli připravit své konkrétní 

podněty a postřehy  k tomuto bodu. 

Ad 6) Různé 

Paní předsedkyně požádala Mgr. Elen Grambličkovou o shrnutí projednání materiálu týkajícího se 

parku Michalov na posledním zasedání Zastupitelstva města Přerova. Ing. Petr Školoud navázal a 

nastínil práci pracovní skupiny Michalov složené z pracovníků MAJ a TSMPr. Ing. Zdeněk Kazílek 

souhlasil s Mgr. Elen Grambličkovou v problematice parkování techniky v zázemí TSMPr 

v Michalově a podotkl důležitost dodržování rozvozu malé techniky na místo seče z důvodu 

omezení hlučnosti a navrhl zvážení řešení situace parkováním techniky i v jiných prostorách 

s ohledem na jejich aktuální nasazení. 
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Paní předsedkyně tlumočila podnět občana na omezení volně pobíhajících psů v přírodní památce 

Malé Laguny. Po projednání se členové shodli na řešení situace edukativní tabulí s poděkováním 

doprovodu psů za omezení pohybu svým čtyřnohých kamarádů vodítkem. Bude dořešeno na dalším 

zasedání. 

Další jednání je předběžně plánováno na pondělí 09.05.2022 ve 14:30 hod. Způsob jednání, místo 

a termín jednání bude upřesněn v pozvánce.  

V Přerově 24. března 2022 

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 

3. Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2022 

4. Usnesení č. UKŽ 22/56/2022  

5. Usnesení č. UKŽ 22/54/2022 

6. Usnesení č. UKŽ 22/55/2022 

 

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 


