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 Zápis z 1. jednání 

Účel jednání: Komise životního prostředí 

Datum jednání: 16.01.2023 

Místo jednání: zasedací místnost Rady města, nám. T. G. Masaryka 1, Přerov 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. (předseda komise) 

 Ing. Alice Kutálková 

 RNDr. Václav Karabina  

 Petr Kopřiva 

 Dagmar Přecechtělová 

 Bc. Anna Sýkorová 

 Mgr. Helena Netopilová 

 Mgr. Michal Zedek 

 Jiří Šafránek 

Omluvení členové komise:  

Přítomní hosté: 
 RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí   

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. arch. Klára Koryčanová (organizační pracovnice komise) 

Schválil:  

Verze zápisu: V1 FINAL 

Datum příštího jednání: 13.02.2023, 15:30 h, zasedací místnost Smetanova ul., Přerov 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání.  

2. Představení členů komise. 

3. Zvolení pověřeného člena komise. 

4. Projednání časového rámce pro schůze Komise životního prostředí na 1. pol. 2023. 

5. Rámcový program činnosti komise na funkční období 2022-2026. 

6. Různé. 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Předseda komise RNDr. Emil Krestýn, Ph.D., v 15:00 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání 

v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KZP/01/01/2023 

program.   

 

V 15:05 h se dostavila Mgr. H. Netopilová. 

2. Představení členů komise  

Předseda a členové komise se představili, uvedli svá zaměstnání a svá očekávání od svého působení 
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v komisi životního prostředí. Předseda členům komise předal jmenovací dekrety.  

3. Zvolení pověřeného člena komise 

Pan předseda vyzval přítomné členy komise životního prostředí, aby v souladu s jednacím řádem 

komisí Rady města Přerova zvolili pověřeného člena komise. Předseda navrhl na tuto funkci paní Ing. 

Alici Kutálkovou. 

Mgr. Michal Zedek navrhl pro tuto funkci Mgr. Netopilovou. 

Po hlasování o protinávrhu a následně o návrhu byla do funkce pověřeného člena komise zvolena Ing. 

Alice Kutálková.  

4. Projednání časového rámce pro schůze Komise životního prostředí 
na 1. pol 2023 

Po diskusi bylo dohodnuto, že jednání komise budou plánována na pondělky od 15:30 h, a to 
jednou měsíčně. Červenec a srpen se vynechává. Pozvánky budou zasílány zhruba dva týdny 

dopředu.  

5.  Rámcový program činnosti na funkční období 2022-2026 

Předseda vybídl členy komise, aby navrhli témata, kterými by se chtěli v rámci komise zabývat a řešit 

je. 

V rámci diskuse zazněla tato témata: 

 Zabývat se okolím svého bydliště, např. problém světelného znečištění 

 Třídění odpadu a chyby v postupu třídění 

 Zabývat se Adaptační strategií města Přerov na změny klimatu 2021-2030 Stav Malé laguny, 

nebezpečí pádů stromů 

 Zabývat se participací občanů na rozhodování o životním prostředí města Přerov 

 Problematika dojíždění za prací. Motivace k užívání hromadné dopravy prostřednictvím 

kvalitních vlakových souprav a posílených autobusových spojů 

 Park pro Předmostí s využitím stávajících dřevin, psí hřiště 

 Lokalita zemníku 

 

Ing. Kutálková navrhla, aby se dalšího jednání zúčastnil Mgr. Václav Polášek AOPK ČR. Pan předseda 

nechal o tomto návrhu hlasovat. Komise souhlasila jednomyslně s pozváním Mgr. Poláška na příští 
jednání komise. Dále si Ing. Kutálková vzala za úkol zjistit témata přesahující z minulého volebního 

období. 

Proběhla debata k plánovanému vedení trasy VRT přes Přerov. Jedná se o úsek VRT Haná. Příprava je 
ve stadiu studie proveditelnosti. Při poslední prezentaci byla preferována varianta vedení trasy jižně 

od Čekyně a Vinar v zářezu (před variantou v tunelu). Odbor ROZ (za město) trval na vedení trasy 
v tunelu. Předpokládané zahájení realizace je po roce 2040, viz VRT Haná - www.spravazeleznic.cz. 

Aktuálně je projekčně připravena trasa Prosenice – Hranice n. Mor., předpokládané zahájení stavby 

v roce 2025. 

Všechna témata musí zároveň obsahovat návrh řešení. Bylo dohodnuto, že organizační pracovnice 
sestaví tabulku s rámcovým programem činnosti s tím, že členové komise tuto tabulku doplní a 

následně bude rámcový program činnosti komise předložen do RM. 
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V 16:35 h odešel pan Petr Kopřiva. 

6. Různé 

RNDr. Juliš vysvětlil mechanismy fungování komise a princip práce v komisi. Dále si vzal za úkol zjistit 

projekty odboru MAJ, na kterých může KŽP participovat. 
 

Mgr. Netopilová vznesla dotaz ohledně vysazených stromů v rámci staveb ŘSD a následné péče. 
RNDr. Juliš sdělil, že výsadba nepodléhá povolení, nicméně je vhodné na chybějící péči o vysazené 

stromy upozorňovat, a to zejména Odbor MAJ. V případě, že se jedná o výsadbu na pozemcích města, 

zajistí jejich údržbu či novou výsadbu. 
  

Jednání bylo ukončeno v 16:50 h. Termín 2. jednání komise byl naplánován na 13.02.2023. 
 

 

Zapsala: Ing. arch. Klára Koryčanová dne 23.01.2023 
 

 
 

 
 

RNDr. Emil Krestýn, Ph.D., v.r. 

předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 1 

Komise životního prostředí 

ze dne 16.01.2023 

 

KZP/01/01/2023 Program jednání 
KZP schvaluje program 1. zasedání KZP. 

 

Hlasování: Pro 8/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KZP/01/02/2023 Zvolení pověřeného člena komise 
Protinávrh: KZP souhlasí, aby pověřeným členem komise byla Mgr. Helena Netopilová. 

Hlasování: Pro 2 / Proti 1 / Zdržel se 6 - usnesení nebylo přijato 

 

KZP souhlasí, aby pověřeným členem komise byla Ing. Alice Kutálková. 

Hlasování: Pro 6 / Proti 0 / Zdržel se 3 - usnesení bylo přijato 

_________________________________________________________________________________ 

KZP/01/03/2023 Pozvání Mgr. Václava Poláška (AOPK ČR)  
KZP souhlasí, aby se příštího jednání komise zúčastnil jako host Mgr. Václav Polášek z Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR 
 

Hlasování: Pro 9 / Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

…………v.r.……………… 

RNDr. Emil Krestýn, Ph.D. 
předseda komise 

 
 

 

 
 

Seznam zkratek: 
AOPKČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

KŽP– Komise životního prostředí  
Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

RM – Rada města  

 


