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ZÁPIS č. 1/2021  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 20. 1. 2021 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Milada Galářová, Josef Jankůj, Mgr. Eva Zatloukalová, 
Markéta Charvátová, Mgr. Ivana Hemerková, Ing. Bc. Erik Machula, Božena Sekaninová, 
Ing. Miroslav Lošťák 
 
Omluveni: Zdeněk Gottwald, Bc. Radek Wagner, Mgr. Martin Hájek Ph. D. 
 
Neomluveni: Irena Blažková, Mgr. Věra Králová, Mgr. Tomáš Šperka 
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Milada Sokolová 
(náměstkyně primátora), Simona Říhová (kontrolor veřejné zeleně a dětských hřišť, Odbor 
správy a údržby majetku města, odd. údržby), Ing. Václav Lužný (vedoucí oddělení rozvoje a 
investičních záměrů, Odbor rozvoje a investic) 
 
Program: 1. Veřejná zeleň v prvním pololetí 2021 (p. Říhová) 
                 2. Směřování investic do oblasti životního prostředí v nejbližších letech     
                     (Ing. Lužný) 
                 3. Biokoridor Hloučela (Ing. Cetkovská) 
                 4. Různé 
                  
 
Jednání komise se konalo dne 20. 1. 2021 od 15.00 hod. do 15.46 hod. online 
prostřednictvím platformy Google Meet.   
 
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. Veřejná zeleň v prvním pololetí 2021 (p. Říhová) 
 
Paní Simona Říhová seznámila členy komise s plánem údržby zeleně v první polovině roku 
2021:  
 

-     Dokončení středové výsadby stromů u cyklostezky na Bedihošť, nová výsadba 
v Krasicích u hřbitova, kácení a obnova uličního stromořadí v ul. Česká z důvodu 
opravy veřejného vodovodu,  
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- Pomocí programu „Stromy pod kontrolou“ vytipováno cca 50 lokalit pro novou 
výsadbu stromů, 

-     Dosadba stromů v ulicích (Svatoplukova ul. - do stávající aleje lip, C. Boudy – 
doplnění stávající alej javorů, ul. Studentská, vnitroblok Studentská – Jezdecká),   

 

-     Vybagrování cca 30 ks pařezů po provedeném kácení a vrácení stromů do 
stávajících míst, aby nedocházelo k úbytku stromů v ulicích (např. ul. Palackého, ul. 
Kralická, Českobratrská ul., Floriánské nám., sídl. Svobody, Přikrylovo nám.), 

 

-     Obnova i dosadba keřových záhonů (např. úprava keřů vedle Kostela sv. Jana 
Nepomuckého, dosadba - ul. Svatoplukova, obnova - ve vnitrobloku Italská x 
Švýcarská x Fancouzská, ul. Janáčkova – nádraží středový pás k ul. Vrahovická, 
park ve Vrahovicích),  

  
-    Údržba polních cest (na Záhoří) a úvozů (za ul. Kyjevská a za ul. K. Světlé nad PČR) 

pro zajištění provozní bezpečnosti, jinak ponechání přírodě blízkému stavu,  
     
-     Instalace chráničů kolem pat kmenů stromů (sídl. Hloučela, parčík J. Lady, sídl. 

Západ, sídl. Svobody), 
 

-    Úprava plochy kolem lípy malolisté u trafostanice v lokalitě Čechovická – Boží muka  
a její ošetření, 

 
 

Kvůli úsporným opatřením COVID 19 se nebudou z finančních prostředků Fondu zeleně 
realizovat letničkové záhony z přímého výsevu, ale budou realizovány z kapitoly 90 a to 
v lokalitách podél cyklostezky na ul. Brněnská před hřbitovem, podél vozovky na ul. Dolní a 
ve Smetanových sadech pod altánkem. Na jaro roku 2022 se plánuje obnova uličního 
stromořadí na ul. Šlikova (10 ks hrušní). 

 
 

2. Směřování investic do oblasti životního prostředí v nejbližších letech (Ing. Lužný) 
 
Ing. Václav Lužný seznámil členy komise s plánem investičních akcí pro rok 2021: 
 

- Pokračování PD regenerace ul. Mozartova, sídl. Svobody, ul. Šmeralova, 
 

- Zahájení realizace projektu nakládání s dešťovými vodami na objektu DDM,  
 

- Revitalizace rybníčku ve Vrahovicích, 
 

- PD k vybudování dopravního terminálu na Újezdě, 
 

- Revitalizace zeleně před budovou školy na Husově nám., 
 

-  Příprava a realizace Územního systému ekologické stability – doplnění remízků 
(Vrahovice), zelený pás (pole mezi Žešovem a Záhořím), 
 

- Architektonická soutěž (park Jezdecká kasárna), 
 

- Studie ohledně obnovy zeleně na nám. Sv. Čecha, lokalita u místního nádraží, 
 

- Příprava nového strategického plánu  
 

- Příprava projektové dokumentace na regeneraci Žižkova nám., 
 

- Osazovací plán (u Moragra, cvikl v Čechůvkách). 
 

Jednotlivé akce budou podrobněji projednány na dalších jednáních komise. 
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Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
zabývat se úpravou prostranství vymezeného ulicemi Koželuhova, Kostelní, Úprkova. 
 
 Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 
3. Biokoridor Hloučela (Ing. Cetkovská) 
 
Ing. Martina Cetkovská informovala členy komise o plánu revitalizace biokoridoru Hloučela. 
Plán je možný najít na stránkách města. Na něj bude navazovat další materiál, kde bude 
uveden postup prací. Správcem biokoridoru bude pan Ondruška. Sejde se pracovní skupina 
tvořená zástupci Odboru životního prostředí (OŽP) a Odboru správy a údržby majetku města 
(OSÚMM) a bude stanoven plán prací na tento rok. Podklad bude financovat OŽP a 
samotnou realizaci OSÚMM. Plán bude pro tento rok řešit hlavně možnost dosadby zeleně. 
 
 
 4. Různé 
    

4.1 Botanická zahrada 
Předseda komise informoval přítomné o proběhlé schůzce k botanické zahradě, kde byly 
řešeny otázky její propagace (oživení facebookových stránek botanické zahrady, vznik 
webových stránek, články do každého čísla radničních listů). Paní náměstkyně Milada 
Sokolová doplnila diskuzi o informaci, že informace o botanické zahradě bude možné 
najít i na stránkách města Prostějova pod záložkou VOLNÝ ČAS, kde bude mít botanická 
zahrada svou samostatnou záložku. Mgr. Ivana Hemerková navrhla, jako upoutávku na 
botanickou zahradu, nechat v rolovací liště na stránkách města zveřejňovat aktuální 
fotografie kvetoucích květin ze zahrady v závislosti na ročním období. 
 

 
 

 
Prostějov: 21. 1. 2021 
 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
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