
 

 Zápis z 3. jednání 

Účel jednání: Komise životního prostředí 

Datum jednání: 20.03.2023 

Místo jednání: zasedací místnost Bratrská, Přerov 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

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

 Ing. Alice Kutálková 

 RNDr. Václav Karabina  

 Mgr. 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, RNDr. Yvona Machalová, ŽP 

Na vědomí: všem přítomným 

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

Schválil:  

Verze zápisu: V final 

Datum příštího jednání: 12.04.2023, 15:30 h, zasedací místnost Bratrská, Přerov 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání.  

2. Projednání návrhu kácení zeleně. 

3. Posouzení žádostí o dotace EVVO 

4. 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/03/08/2023 

program jednání s tím, že v úvodu Ing. Kutálková bude informovat o plánovaném pásmu vyprávění, 
promítání a besedy se studenty v rámci pořádání Místního dne pro klima a energetiku. Ing. Kutálková 

uvedla, že pásmo proběhne dne 22.03.2023 v kině Hvězda. Z přítomných členů se promítání se 
zúčastní RNDr. Karabina. 

 

V 15:10 h se dostavila paní Mgr. Netopilová. 
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2. 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 a Sportoviště Přerov. 

K jednotlivým návrhům kácení proběhla diskuse. Ke kácení č. 1 (bříza u brány do areálu bazénu) a 

kácení č. 3 (smrky v lokalitě Jižní čtvrť III) bylo přijato usnesení. Ke kácení č. 2 se komise neusnesla. 

3. Posouzení žádostí o dotace EVVO  

RNDr. Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, k tomuto bodu programu uvedl, 
že dotační programy fungují od roku 2007. Slouží k podpoře aktivit, které sdružují lidi s cílem zabývat 

se ochranou přírody a zapojení širší veřejnosti. Všechny žádosti, respektive projekty, splňují kritéria 
pro získání dotací. Průběh projednání žádostí je podrobně popsán v zápise, viz příloha č. 2.  
 

Závěrem tohoto bodu programu byl vznesen dotaz, jak se kontrolují vynaložené dotace? Např. cedule 
na stromech. V Knejzlíkových sadech jsou ničeny a zarůstají do nich. Znovu se neobnovují. 

Cedulky však nejsou předmětem dotací, ani vyhlídková plošina. Státní fond životního prostředí, který 
poskytuje velkou část dotací, kontroluje jejich použití a udržitelnost. 

4. Různé  

V rámci tohoto bodu padl dotaz na pokračování pracovní skupiny Knejzlíkovy sady. 
Tato skupina pokračovala i neoficiálně dál. Nyní je předmětem diskuse s náměstek Ing. Dohnalem a 

řeší se její případné pokračování. 
 

V Předmostí se objevila černá skládka, v blízkosti školní aleje. Pravděpodobně na pozemku par.č. 
414/6 k.ú. Předmostí. Tento podnět bude předán kompetentní osobě ke zjednání nápravy. 

 

Mgr. Zedek se přihlásil do skupiny, která se bude zabývat rozdělování dotací EVVO. 
 

Dalším tématem, které bylo prodiskutováno bylo ježdění motorkářů po polních cestách a loukách.  
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 h. Termín 4. jednání komise byl naplánován na 12.04.2023 od 15:30h. 

 
Zapsala: Ing. arch. Klára Koryčanová dne 29.03.2023 

 

 
 

 
 

 

 
RNDr. Emil Krestýn, Ph.D., v.r. 

předseda komise 

 

 

Přílohy:  

1. Usnesení  

2. Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu EVVO v roce 2023 

 


