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ZÁPIS č. 4/2020  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 9. 9. 2020 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Milada Galářová, Josef Jankůj, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. 
Eva Zatloukalová, Markéta Charvátová, Mgr. Tomáš Šperka, Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. 
Věra Králová, Ing. Bc. Erik Machula, Božena Sekaninová, Bc. Radek Wagner  
 
Omluveni: Ing. Miroslav Lošťák, Zdeněk Gottwald, Irena Blažková 
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Petr Brückner 
(vedoucí Odbor rozvoje a investic), Simona Říhová (kontrolor veřejné zeleně a dětských hřišť, 
Odbor správy a údržby majetku města, odd. údržby), Mgr. Štěpán Špaček (ředitel FCC 
Prostějov, s.r.o.), Ing. Milada Sokolová (náměstkyně primátora) 
 
 
Program: 1. Revitalizace rybníčku ve Vrahovicích (ORI) 
                 2. Odpady v Prostějově (FCC) 
                 3. Kolářovy sady (pan Jankůj) 
                 4. Různé 
                  
 
Jednání komise se konalo dne 11. 9. 2020 od 15.00 hod. do 16.50 hod. v zasedací místnosti 
ve dvoře radnice, nám. T. G. Masaryka č. 130/14, Prostějov.   
 
Členové komise odsouhlasili navrhovaný program jednání (Pro: všichni přítomní členové 
komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 
Členové komise odsouhlasili přítomnost hostů na jednání (Pro: všichni přítomní členové 
komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1. Revitalizace rybníčku ve Vrahovicích (ORI) 
 
Ing. Petr Brückner na jednání komise prezentoval návrh projektu zabývajícího se revitalizací 
rybníčku ve Vrahovicích. V rámci revitalizace dojde k odstranění nánosů bahna, průtok 
Hloučely bude nezměněný a hloubka rybníčku bude stanovena od 1 do 1,2 metrů. Projekt řeší 
litorální i hrací zónu. Na revitalizaci rybníčku bude navazovat stezka zdraví, která je nyní ve 
fázi přípravy projektové dokumentace a v lokalitě řeší herní prvky.  
  
2. Odpady v Prostějově (FCC) 
 
Mgr. Štěpán Špaček na jednání komise prezentoval problematiku nakládání s komunálními 
odpady v Prostějově. Ve městě se odpady ukládají do popelových nádob různých objemů, do 
velkoobjemových kontejnerů, podzemních kontejnerů, polopodzemních kontejnerů a sběrných 
dvorů. Svážené odpady putují na překladiště Za Určickou ulicí, kde jsou překládány do 
velkoobjemových kontejnerů a odváženy na koncová zařízení (spalovna, kompostárna, 



skládka, zpracovatelská firma na vytříděný odpad nebo recyklační zařízení). V roce 2019 bylo 
od občanů města Prostějova svezeno: 8314 tun komunálního odpadu, 722 tun papíru, 292 tun 
plastů, 2489 tun bioodpadu a 434 tun skla. Papír a plasty je svážen 2x týdně, bioodpad 1x za 
14 dní, sklo dle potřeby a komunální odpad 1x týdně. Novinkou ve městě je rozmisťování 
podzemních (3 stanoviště) a polopodzemních kontejnerů (9 stanovišť). Výhodou těchto 
kontejnerů je jejich vzhled a nevýhodou je obtížná kontrola naplněnosti a manipulace 
s kontejnery při svozu. Mgr. Špaček dále informoval o problematice třídění kovových obalů, 
kdy stávajících 10 kontejnerů je jen minimálně využívaných. Proto není v plánu jejich další 
rozšíření, ale kovové obaly se budou třídit do stávajících žlutých kontejnerů na plasty, stejně 
jako se nyní děje s nápojovými kartony. V diskuzi k tomuto bodu se řešila zejména 
problematika černých skládek kolem kontejnerových hnízd, které v některých lokalitách 
vznikají pravidelně. Mgr. Králová navrhla doplnění odpadkových košů na Hloučele. Doktor 
Hájek navrhl, aby při novém polepu kontejnerů v souvislosti s možností třídění kovových obalů, 
byly zkontrolovány nálepky všech kontejnerů, protože na některých popelnicích jsou již značně 
poničené. 
    
 
3. Kolářovy sady (pan Jankůj) 
 
Pan Josef Jankůj na jednání komise prezentoval již starší projekt revitalizace Kolářových sadů, 
který se stále nepodařilo dotáhnout do konce, hlavně co se týče cestní sítě, mobiliáře a 
veřejného osvětlení. Je třeba dodělat rekonstrukci cest a chodníků, hlavně u spojovacích cest 
jsou problémy se schůdností po dešti. Cesty na psí loučce nejsou vůbec a v parku není nikde 
oficiální vjezd pro větší techniku provádějící údržbu. V Kolářových sadech chybí i veřejné WC, 
které je provizorně řešeno mobilním WC TOI-TOI.   
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
zabývat se opravou cestní sítě v Kolářových sadech. 
 
 Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
zabývat se celkovou revitalizací Kolářových sadů (dosadby, vjezdy, mobiliář, WC). 
 
 Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 4. Různé 
    

4.1 Ukliďme Česko 
Paní náměstkyně Milada Sokolová pozvala členy komise na akci „Ukliďme Česko“, která 
se bude konat 19. září 2020 a bude zaměřena na úklid biokoridoru Hloučela.   
 
4.2 Postřehy z neformálního setkání Komise životního prostředí z 12. 8. 2020  
Předseda komise informoval přítomné o proběhlém letním neformálním setkání a o 
výstupech z tohoto jednání: 
- Biokoridor Hloučela 

Ing. Cetkovská představila materiál „Plán revitalizace biokoridoru Hloučela“, který je 
jakousi inventarizací a zároveň vizí pro tento přírodně hodnotný kus Prostějova. Jsou zde 
definovány současné porosty a určen jejich cílový stav. Zároveň jsou zde navrženy 
optimální cesty, jak tohoto cílového stavu dosáhnout. Materiál bude inženýrkou 
Cetkovskou zpřístupněn členům komise k prostudování. 
- Užití prostředků z fondu zeleně  

a. Rozšíření květnatých luk 



Na základě podnětů od občanů na ulici Dolní, kteří si přáli zřízení květnaté 
loučky v prostoru tamního sídliště, bylo vytipováno cca 300 m2 plochy, na 
kterých vznikne květnatá louka s příměsí letniček. Tyto plochy byly dále 
odsouhlaseny předsedy SVJ v lokalitě. 

b. Zahradnický teambuilding komise ŽP 

Dne 14. 10. 2020 zasadíme jako komise do připravené plochy na kruhovém 
objezdu na Určické ulici 300 ks cibulovin, konkrétně kultivary Tulipa praestans 
Fusilier a Shogun a dále ladoňky Scilla bifolia. Následně na připravené ploše 
vysejeme osivo květnaté louky.  
 

- Aplikace moderních trendů v městské zeleni 

V Prostějově se velmi dobře daří držet krok s dobou a sledovat moderní trendy v zahradní 
architektuře a péči o zeleň. Celou řadu míst se daří postupně kultivovat a vytvářet zde 
příjemné plochy pro rekreaci občanů i pro život zvířecích obyvatel Prostějova. A takové 
menší plochy, které by zasloužily nějakou kultivaci, můžeme každý najít ve svém okolí. 
Členové mohou zaslat nápady z okolí svého bydliště, pracoviště či místa v Prostějově, 
které by si nějakou kultivaci zasloužilo. Cílem je vytvořit jakýsi zásobník vhodných ploch, 
které bychom postupně zpracovávali a vylepšovali.  
 
- Označení zajímavých dřevin a popularizace zeleně 

Pan předseda se částečně inspiroval knížkou doktorky Švécarové „Parky a dřeviny 
Prostějova“, kterou by rád aktualizoval a převedl do „moderní podoby“. Představou je 
vytipování zajímavých stromů rostoucích v našem městě (zajímavé vzhledem, druhově, 
nebo nějakým příběhem) popř. celých významných stromořadí. K tomuto stromu umístíme 
menší tabulku se základními informacemi a QR kódem, který by návštěvníka této 
interaktivní „naučné stezky“ přivedl na webovou stránku, která by se tomuto stromu 
věnovala. Součástí této webové stránky by měla být i mapa, kde budou vyznačeny další 
podobně označené zajímavé dřeviny. Je možná spolupráce s komisí pro IT a Smart city i 
spolupráce s prostějovskými základními školami. Právě děti a jejich učitelé by nám mohli 
pomoci nejen vybrat zajímavé stromy, ale třeba formou nějaké soutěže zpopularizovat tuto 
„naučnou stezku“. Doktor Hájek v souvislosti s tím navrhl, aby byly prověřeny možnosti 
vyhlášení dalších památných stromů. 
 
- Různé 

      - Lípa v Čechovicích 

Mgr. Tomáš Šperka upozornil na situaci kolem lípy na konci Čechovické ulice. Tato 
lípa je obklopena polňačkou a stojí u ní popelnice. Celkově to nepůsobí esteticky a 
jistě to není příznivé prostředí pro tento strom. Navíc má i zajímavou historii 
(dohledatelné v kronice Čechůvek) a bylo by možné jej zařadit do výše zmíněné 
naučné stezky. Návrh na zlepšení stanoviště směřuje k nějaké zábraně kolem 
stromu, přemístění kontejnerového hnízda a ke kultivaci prostoru. Problémem je 
stav stromu (de facto odumírající) a elektrické vedení a trafostanice. 

      - Soutěž „Alej roku“ 

Paní náměstkyně Milada Sokolová vyzvala komisi k podání návrhů na alej, se 
kterou by bylo možné zapojit se do soutěže Alej roku, v níž jsme v loňském roce 
s platany na Rejskové získali druhé místo. Návrhy, které zazněly na jednání: 

 Svatoplukova ulice (lípy a hrušně) 

 Janáčkova ulice (hrušně) 

 Havlíčkova ulice (buky) 

 Brněnská ulice (platany) 

 Nová centrální lipová alej na městském hřbitově 

 Alej červených buků u obřadní síně na městském hřbitově 

      - Botanická zahrada 

Paní Simona Říhová upozornila, že pracovníci botanické zahrady momentálně 
nedisponují žádným materiálem, který by zpřístupňoval botanickou zahradu 



návštěvníkům a poskytoval nějaké informace. Bylo by tedy vhodné připravit a 
vytisknout nějaké brožurky či letáčky. Ing. Martina Cetkovská navrhla zajistit pokrytí 
plochy zahrady WiFi a cedulky u rostlin doplnit QR kódy. Tímto způsobem bychom 
mohli předat informace návštěvníkům a třeba propojit průvodce botanickou 
zahradou s výše zmíněnou naučnou stezkou prostějovských dřevin. Dále z diskuze 
vyplynulo, že by bylo vhodné více propagovat botanickou zahradu např. články 
v radničních listech. Na dnešním jednání Mgr. Zatloukalová představila některé 
publikace vydané Ekocentrem Iris, které se věnují tématu prostějovské botanické 
zahrady, ale i dalších zelených celků a mohly by se stát základem pro publikace či 
letáček nový, na kterém se již začíná pracovat. 

      - Vandal na polní cestě u Čechovic 

Paní Simona Říhová upozornila na poškození aleje ovocných dřevin, kterým vandal 
poničil kmeny nožem. 

      - Prostor před školou na Husově náměstí 

Paní náměstkyně Milada Sokolová informovala o probíhající přípravě projektu 
revitalizace prostoru před školou na Husově náměstí. Kromě odpočinkových ploch 
pro studenty školy a celkové kultivace území se zde zpracovávají možnosti 
umístění nádrže na dešťovou vodu ze střech školní budovy. 

      - Náměstí u Kalicha 

Pan Josef Jankůj upozornil na neutěšený stav náměstí U Kalicha, které i vzhledem 
k blízkosti dvou škol, by si zasloužilo obdobnou modernizaci, jako před školou na 
Husově náměstí. Ing. Martina Cetkovská zmínila možnost zahrnout tento projekt 
do Akčního plánu zeleně na příští rok. Bude projednáno na některém z příštích 
setkání komise. 

 
 

 
Prostějov: 11. 9. 2020 
 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 


