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 Zápis z 2. jednání 

Účel jednání: Komise životního prostředí 

Datum jednání: 13.02.2023 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova, 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, Ing. Hana Tesařová, vedoucí oddělení ŽP, Jitka Symerská, 
DiS., MAJ, Mgr. Jitka Plháková, MAJ, Vít Navrátil, TSmPr, Mgr. Václav 

Polášek, AOPK ČR, Ing. Petr Školoud, vedoucí odd. OSaKS  

Na vědomí: všem přítomným 

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

Schválil:  

Verze zápisu: V final 

Datum příštího jednání: 20.03.2023, 15:00 h, zasedací místnost Bratrská, Přerov 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání.  

2. Výhled péče o NPR Žebračka. 

3. Projednání návrhu kácení zeleně. 

4. Různé. 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Předseda komise RNDr. Emil Krestýn, Ph.D., v 15:30 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání 

v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KZP/02/01/2023 

program s tím, že body programu 2. a 3. si navzájem přesunuly pořadí oproti původnímu.  

 

V 15:35 h se dostavila paní Přecechtělová. 
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2. Výhled péče o NPR Žebračka  

Předseda přivítal přítomné hosty a vyzval Mgr. Poláška k představení výhledu péče o NPR Žebračka. 
Mgr. Polášek seznámil přítomné s plánem péče NPR Žebračka. NPR Žebračka je, co se možných 

zásahů týká, rozdělena do tří částí (zelená, hnědá, žlutá). Zelená – bezzásahová část, je největší. 
Hnědá – podmíněně zásahová část. Žlutá – trvale zásahová, údržba cest. Všechno kácení, které je 

v NPR Žebračka realizováno je v souladu se zákonem a s v souladu s rozhodnutím AOPK ČR. Město 
jako vlastník má nárok na náhradu újmy za těžbu.  

AOPK ČR má v plánu zrealizovat značení tradičně využívaných pěšin a stezek. Toto značení by bylo 
odlišné od turistického značení, jednalo by se o místní značení, tak, aby bylo možné využít zavedených 

pěšin s ohledem na bezpečný pohyb obyvatel a zároveň zachování krajiny. Během půl roku bude 

připraven návrh systému stezek, který bude předložen KŽP k projednání. Následně bude tento systém 
vydán jako opatření obecné povahy. 

 

Na toto téma proběhla v KŽP diskuse. Mgr. Polášek zodpověděl dotazy ohledně podoby stezek, jejich 
zpevnění či rozšiřování. Stezky budou mít určité nároky na údržbu. Představa je, že se bude z části 

jednat o povalové chodníčky z důvodu plánovaného jarního povodňování. O rozšiřování cest však 
nepůjde. Je také potřeba vyměnit lávku. 

Tabule s vyznačením tras bude umístěna asi na 10 místech, zřejmě ve formě ortofotomapy. 

Zapojovat do diskuse širokou veřejnost AOPK ČR nechce. Chce spíše jednat s vlastníkem, který bude 
partnerem pro realizaci. Jelikož se bude jednat o opatření obecné povahy, AOPK ČR se bude 
vypořádávat s námitkami a připomínkami v rámci pořizování, podobně jako u územního plánování. 

Pan Vít Navrátil, jak lesní hospodář TSmPr uvedl, že dříve byl stav NPR Žebračka značně zanedbaný a 

docházelo ke střetům aut s padajícími stromy na cestě do Prosenic. Proto byl vytvořen Plán péče 
o NPR Žebračka a údržba lesa tak probíhá v úzké spolupráci s AOPK ČR a Odborem MAJ. Problémem 

jsou především napadené jasany, které je potřeba vykácet. V současné době zde převládá právě 
jasan, zejména kolem cest. Postupně převládne lípa, javor, dub, habr. 

 

Proti invazivním rostlinám jako je např. křídlatka je možné zasáhnout, a to i chemicky pomocí 

Roundupu. Ten bývá aplikován bodově na listy s co nejmenším zásahem ostatních rostlin. Tento zásah 
vykonávají odborně zaškolení pracovníci. Prostředek typu Garlon nevyužívají. 

 

KŽP v rámci tohoto bodu diskutovala i o problému zavážení odpadků do NPR Žebračka a 
bezdomovectvím. Závěrem bylo doporučeno odboru MAJ znovu vyzkoušet umístění kontejnerů na bio 

odpad i kontejner na směsný odpad, aby obyvatelé byly motivováni umisťovat odpad do těchto 
nádob, a nikoliv do prostoru lesa. 

3. Projednání návrhu kácení zeleně  

Paní Symerská z odboru MAJ seznámila členy KŽP s návrhem kácení zeleně, které bylo zasláno členům 
elektronicky předem. Úvodem sdělila, že všechny stromy jsou v dobrém stavu a jejich kácení je 

požadováno ze strany obyvatel. 

K jednotlivým návrhům kácení proběhla diskuse. KŽP se zabývala zejména typem náhradní výsadby. 

Někteří členové doporučovali jiné stromy než platany, a to např. jeřáby, moruše, i s ohledem na druh 

ptactva (např. strakapoud jižní).  

KŽP doporučila použít smrk v ulici Za Mlýnem jako vánoční strom. Odbor MAJ prověří, zda technika 

kácení toto umožní.  

Ing. Tesařová upozornila členy KŽP, že kácení podléhá povolení orgánu ochrany přírody, který ve věci 

rozhoduje, včetně náhradní výsadby. 

4. Různé  

V rámci tohoto bodu se řešila témata pro další jednání komise.  

Přílohou zápisu je příručka: Jak dosáhnout 60 % úrovně třídění komunálních odpadů v obcích ČR.  
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Jedním z témat, která budou v rámci KŽP řešena je i problematika Malé Laguny, která je zahrnuta 
v Adaptační strategii města Přerova na změnu klimatu pro období 2021-2030. přílohou zápisu je 
situace vymezení Malé Laguny.  
 
Jednání bylo ukončeno v 17:50 h. Termín 3. jednání komise byl naplánován na 20.03.2023 od 15:00h. 

 

 
Zapsala: Ing. arch. Klára Koryčanová dne 16.02.2023 

 
 

 

 
 

RNDr. Emil Krestýn, Ph.D., v.r. 
předseda komise 

Přílohy:  

 usnesení, seznam zkratek 

 Jak dosáhnout 60 % úrovně třídění komunálních odpadů v obcích ČR 

 Situace vymezení Malé Laguny 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 2 

Komise životního prostředí 

ze dne 13.02.2023 

 

KZP/02/01/2023 Program jednání 
KZP schvaluje program 2. zasedání KZP. 

 

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

 

KZP/02/02/2023 Kácení zeleně 
KZP po projednání  

souhlasí s kácením 1 ks smrku č. 1 v ulici Kozlovská, pozemek p.č. 3364/1, k.ú. Přerov a doporučuje 

doplnit navrhovanou náhradní výsadbu jinými dřevinami.  

 

Hlasování: Pro 8 / Proti 1 / Zdržel se 0 - usnesení bylo přijato 

_________________________________________________________________________________ 

KZP/02/03/2023 Kácení zeleně   
KZP po projednání  

souhlasí s kácením 1 ks smrku v ulici Za mlýnem, pozemek par.č. 4394/1, k.ú. Přerov a doporučuje 
smrk využít jako vánoční strom. 

 

Hlasování: Pro 7 / Proti 1 / Zdržel se 1 - usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________ 

KZP/02/04/2023 Kácení zeleně   
KZP po projednání souhlasí  

s kácením 1 ks borovice č. 3 v ulici Jabloňová, pozemek par.č. 72, k.ú. Čekyně, u borovic č. 1,2 
doporučuje provést pouze ořez. 

 

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

 

 
 

RNDr. Emil Krestýn, Ph.D., v.r. 

předseda komise 
 

 
 

 
 

Seznam zkratek: 

AOPKČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
KŽP– Komise životního prostředí 

NPR – Národní přírodní rezervace  
Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

RM – Rada města  

TSmPr – technické služby města Přerova 
 

 


