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Zápis č. 22 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 9. května 2022 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

Josef Kolář  

Ing. Tomáš Navrátil  

Soňa Matysíková 

Mgr. Elena Grambličková  

Ing. Zdeněk Kazílek 

Dagmar Přecechtělová (příchod 14:55) 

 

 

 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Jitka Symerská DiS, oddělení správy ostatního 

majetku a komunálních služeb  

 
 

 

 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová  

Program: 

1.) Zahájení a schválení programu. 

2.) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

3.) Zimní údržba komunikací – projednání návrhů členů. 

4.) Malé laguny – instalace tabulí 

5.) Podněty občanů. 

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: 
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Pro/7-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 

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

Komise životního prostředí Rady města Přerova (KŽP) po projednání jednotlivých požadavků 

uvedených v příloze 2 přijala usnesení č. UKŽ/23/58/22: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

souhlasí 

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

zápisu: 

1 ks smrku rostoucí na pozemku parc. č. 5207/1 v k.ú. Přerov. 

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

 

1 ks douglasky rostoucí na pozemku parc. č. 3158/12 v k.ú. Přerov. 

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

1 ks modřínu rostoucí na pozemku parc. č. 5198/62 v k.ú. Přerov. 

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

2 ks smrků rostoucí na pozemku parc. č. 2487/3 v k.ú. Přerov. 

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

 

Ad 3) Zimní údržba komunikací – projednání návrhů členů 

Příchod p. Přecechtělové 14:55 

Členové komise obdrželi podklady emailem v předstihu. V rámci diskuse byly vytipovány 

komunikace a chodníky pro použití výhradně inertních materiálů s cílem omezit solení na území 

města Přerova.  Dále zazněl podnět na jednostrannou údržbu u méně frekventovaných lokalit.  Bude 

dále projednáno se zástupci Odboru správy majetku a komunálních služeb a Technických služeb 

města Přerova na dalším zasedání KŽP.   

Ad 4) Malé laguny – instalace tabulí 

Po projednání se členové shodli na řešení situace osvětovou tabulkou s poděkováním doprovodu 

psů za omezení pohybu svým čtyřnohých kamarádů vodítkem a přijali usnesení č. UKŽ/23/59/22: 

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

zadat Odboru správy majetku a komunálních služeb osazení osvětových tabulek na území PP Malé 

laguny s níže uvedeném textem: 

„Nacházíte se na území přírodní památky Malé laguny. Hranice přírodní památky jsou vyznačeny 

vodorovně dvěma červenými pruhy. 

Děkujeme majitelům psů, že mají psy na vodítku a neohrožují vývoj volně žijících živočichů.“ 

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

 

 

Ad 5) Podněty občanů 

Paní předsedkyně seznámila přítomné s podnětem občana poukazující na nedodržování zásad 

ochrany stromů na stanovišti při stavebních pracích. Proběhla diskuse nad touto problematikou, kdy 
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zejména rekonstrukcí infrastruktury dochází ke kolizi s dřevinami, které byly v minulosti nevhodně 

vysazeny v blízkosti sítí a komunikací.  V zájmu životního prostředí je však snaha o maximální 

zachování těchto dřevin a jejich ochrana.  Na závěr KŽP přijala níže uvedené usnesení 

UKŽ/23/60/22: 

 

Komise ŽP po projednání doporučuje Radě města Přerova požadovat v projektech financovaných 

městem nebo realizovaných na pozemcích města zahrnout do rozpočtu stavby a projektové 

dokumentace opatření na ochranu kořenového prostoru stromů a následnou důslednou kontrolu 

těchto opatření. 

Výsledek hlasování: Pro/7 -Proti/0 -Zdržel se/1 

 

Ad 6) Různé 

Ing. Kazílek poukázal na nepořádek u kontejnerového stání ulice Nerudova. Ing. Tesařová předá 

tento podnět na Odbor MAJ. 

Další jednání je předběžně plánováno na pondělí 20.06.2022 ve 14:30 hod. Způsob jednání, místo 

a termín jednání bude upřesněn v pozvánce.  

V Přerově 16. května 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 

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 


