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ZÁPIS č. 3/2021  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 28. 4. 2021 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Josef Jankůj,                 
                 Mgr. Ivana Hemerková, Božena Sekaninová, Mgr. Věra Králová, Markéta  
                 Charvátová 
 
Omluveni: Mgr. Milada Galářová, Ing. Miroslav Lošťák, Ing. Bc. Erik Machula, Zdeněk  
                   Gottwald   
 
Neomluveni: Mgr. Tomáš Šperka, Bc. Radek Wagner, Irena Blažková 
                        
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Milada Sokolová  
                 (náměstkyně primátora), Ing. Václav Lužný (vedoucí oddělení rozvoje a    
                 investičních záměrů, Odbor rozvoje a investic), Ing. Pavlína Řmotová (referentka  
                 strategického rozvoje a koordinace, Odbor rozvoje a investic), Simona Říhová  
                 (kontrolor veřejné zeleně a dětských hřišť, Odbor správy a údržby majetku města,  
                 odd. údržby) 
 
Program: 1. Dotace – Jana Seifriedová 
                 2. Jezdecká kasárna 
                 3. Výsadba stromů u Čechůvek 
                 4. Květiny na náměstí TGM – letničky vs. trvalky 
                 5. Různé 
                  
Jednání komise se konalo dne 28. 4. 2021 od 15.00 hod. do 17.05 hod. v obřadní síni, 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. Dotace – Jana Seifriedová 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala žádost Jany Seifriedové, 
Šárka 3334/46, 796 01 Prostějov, IČO: 87160242, o poskytnutí dotace v požadované výši 
20.000 Kč a komise doporučila 20.000 Kč na vydání knihy na podporu zvířecích útulků.  
 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 

2. Jezdecká kasárna 
 
Paní inženýrka Pavlína Řmotová s panem inženýrem Václavem Lužným informovali členy 
komise o revitalizaci areálu bývalých Jezdeckých kasáren. Po obvodu areálu proběhne bytová 
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výstavba a vznikne centrální zelená plocha o výměře více než 1 ha. V dotazníkovém šetření, 
které bude podkladem pro architektonickou soutěž na veřejná prostranství v lokalitě, občané 
z této lokality poukazovali na její současná negativa, která se týkají hlavně dlouhodobého 
nevyužívání území, neprůchodnosti areálu kasáren a nepořádku. Dále v dotazníku občané 
zmiňovali, že si zde přejí klidovou zónu, vybudování parku, výsadbu stromů, vodní prvek, 
umístění hřiště nebo vybudování zázemí pro konání kulturních akcí. Až 37% občanů by si přálo 
propojení s botanickou zahradou.  
Paní inženýrka Pavlína Řmotová dále zmínila, že na architektonické soutěži spolupracuje 
Odbor rozvoje a investic s Odborem územního plánování a památkové péče a její vyhodnocení 
by mělo proběhnout na podzim, aby se počítalo v rozpočtu na příští rok s finančními prostředky 
na studii. 
 
Komise po bouřlivé diskuzi vzala výše uvedené informace na vědomí a usnesla se v názoru 
dát co nejvíce prostoru v území ve prospěch zeleně. 
 
 
3. Výsadba stromů u Čechůvek 
 
Paní inženýrka Pavlína Řmotová dále představila členům komise studii ozelenění plochy o 
výměře 1,36 ha v uvedené lokalitě, která spadá do majetku města a městyse Kralice na Hané. 
Studie rozvíjí stávající stav. Cílem krajinných úprav je zvýšení biodiverzity, zvýšení možnosti 
rekreace obyvatel Vrahovic, požadavek na minimální udržovací práce, apod. V návrhovém 
řešení studie se uvádí, že zde bude provedena výsadba dřevin, pročištění bývalého toku, 
vybudování štěrkových cest.  
V souvislosti s tím se paní náměstkyně Milada Sokolová dotazovala členů komise, jestli by se 
mohlo toto místo nabídnout občanům, aby si zde zasadili strom za své narozené dítě. 
Vzhledem k tomu, že by se ve výsledku jednalo o aleje a uvedená lokalita bude spíše 
lesoparkem, tak členové komise doporučují pro tento účel vybrat jinou lokalitu.  
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova bere studii na vědomí a doporučuje Radě 
města Prostějova pokračovat návrhem osazovacího plánu. 
 
 Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
4. Květiny na náměstí TGM – letničky vs. trvalky 
 
Pan předseda Libor Marčan se vrátil k problematice výsadby květin na náměstí TGM, které 
jsme se věnovali minulou komisi a navrhl dvě varianty výsadby, kterými by se vyplnila doba, 
kdy na náměstí chybí květinová výzdoba (1. varianta: letničky doplněné o dvouletky a 
cibuloviny, 2. varianta: trvalky), o kterých členové komise následně diskutovali. V diskuzi se 
nepodařilo dojít ke konsenzu a orientační hlasování dopadlo nerozhodně, takže se otázka 
výsadby květin přesouvá na některé z dalších jednání komise. 
 
 
 5. Různé 
    

5.1 Odchyt holubů  
Paní Božena Sekaninová se ptala na možnosti odchytu holubů. Paní inženýrka Martina 
Cetkovská informovala členy komise o provádění odchytů holubů, které se realizují od 
podzimu do jara, čímž populace holubů ve městě nenarůstá. Nejvíce holubů se vyskytuje 
na budově gymnázia J. Wolkera, na zámku a na budově pošty. V poslední době je větší 
výskyt holubů hlášen i ze sídliště Hloučela. 
 
5.2 Návrh na alej roku  
Pan Josef Jankůj se dotazoval, kdy se budou podávat návrhy na alej roku a zároveň navrhl 
kvetoucí aleje hrušek na ulicích Janáčkova, Pražská a Svatoplukova.  
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V souvislosti s tím, předseda komise vyzval členy, aby náměty k nominaci na alej roku 
zasílali přímo paní náměstkyni Miladě Sokolové. 
 
5.3 Studánková mapa  
Paní magistra Eva Zatloukalová informovala členy komise o vydání mapy Českým svazem 
ochránců přírody, Regionálním sdružením IRIS, která obsahuje informace k pramenům a 
studánkám na Prostějovsku s jejich vyznačením na mapě. 
 
5.4 Kontejnery na tříděný odpad, odpadkové koše   
Paní magistra Věra Králová upozornila na nepořádek na ulici Říční a potřebu výměny 
stávajících odpadkových košů za větší, betonové. Dále upozornila na nefunkční kontejnery 
na tříděný odpad na ul. Vrlova. Jedná se především o kontejnery na papír. 
 
5.5 Stanovisko k pozměňovacímu návrhu k invazní novele 
Pan předseda Libor Marčan informoval členy komise o stanovisku MŽP k pozměňovacímu 
návrhu, který se týká změny povolovacího procesu kácení stromů v ochranném pásmu 
kanalizací a vodovodů (pozměňovacího návrh poslance Kotta, sněmovní tisk 731/0). 
Prostějov byl vyzván, aby se k tomuto návrhu vyjádřil v rámci Svazu měst a obcí. Paní 
náměstkyně Milada Sokolová, která již dříve vyjádřila nesouhlas s tímto pozměňovacím 
návrhem, požádala o vyjádření i komisi. Komise se seznámila se stanoviskem MŽP 
k návrhu a přijala následující doporučení: 
 

 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova se ztotožňuje se zamítavým stanoviskem 
MŽP a doporučuje Radě města Prostějova, aby město vyjádřilo taktéž nesouhlas. 
 
 Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). 

 
5.6 Informace veřejnosti o kácení 
Pan předseda Libor Marčan upozornil na problém v komunikaci s veřejností při kácení 
stromů, který vyvrcholil v případě lip na ulici Česká a zadal členům komise za úkol podívat 
se, jak se v jiných městech řeší informovanost občanů ve věci kácení stromů a stejně jako 
paní magistra Ivana Hemerková navrhl např. umístění informačního panelu s vizualizací 
rok před konáním akce. 
Dle sdělení zástupců města byly informace o kácení stromů v ulici Česká zveřejněny na 
webu města a bylo vydáno pět novinových článků. Informování občanů o kácení formou 
letáčku přislíbil provést investor akce, který nakonec žádné informační letáky do schránek 
občanům nevložil. Na některém z dalších jednání se komise bude zabývat možnostmi jak 
záležitosti kácení a obnovy uličních stromořadí komunikovat s veřejností. Paní magistra 
Eva Zatloukalová v této souvislosti poukázala na to, že by bylo vhodné intenzivněji 
komunikovat i nové výsadby a rozšiřování zeleně. 
 
5.7 Botanická zahrada – samoobslužná stezka 
Pan předseda Libor Marčan pozval členy komise do botanické zahrady, kde Ekocentrum 
IRIS připravilo samoobslužnou stezku plnou zajímavostí a to od 28. dubna do 7. května 
2021.  
 

 
Prostějov: 29. 4. 2021 
 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 


