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ZÁPIS č. 4/2021  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 26. 5. 2021 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Josef Jankůj,                 
                 Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Milada Galářová, Mgr. Věra Králová, Markéta  
                 Charvátová, Mgr. Tomáš Šperka 
 
Omluveni: Božena Sekaninová, Ing. Bc. Erik Machula, Zdeněk Gottwald   
 
Neomluveni: Bc. Radek Wagner, Irena Blažková, Ing. Miroslav Lošťák 
                        
 
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. Regenerace  brownfieldu Za Místním nádražím 
                 2. Informace o výzkumu edafonu v biokoridoru Hloučela 
                 3. Různé 
                  
                  
Jednání komise se konalo dne 26. 5. 2021 od 15.00 hod. do 16.25 hod. v zasedací místnosti 
č. 5 pod věží, 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. Regenerace brownfieldu Za Místním nádražím 
 
Paní inženýrka Pavlína Řmotová s panem inženýrem Václavem Lužným informovali členy 
komise o studii, která má řešit regeneraci nevyužívaného území Za Místním nádražím. 
Rozloha plochy, která se má regenerovat je cca 2,3 ha. Řešení je v souladu s územním 
plánem a v současnosti se řeší vlastnické vztahy. Plocha má potenciál stát se „zelenou čtvrtí“ 
se zachovanými industriálními prvky nebo jejich stopami jako stavědlo, točna, vodárna a 
koleje. Návrhový koncept je rozdělen na čtyři části. První obytná část řeší výstavbu dvou 
bytových domů, řadových domů a parkovacích ploch. Druhou část tvoří živé náměstí s vodním 
prvkem a třetí část velké dětské hřiště. Čtvrtou část zahrnuje volná plocha, která bude sloužit 
jako rezerva pro stavbu nové haly nebo parkoviště, případně by se jednalo o louku. V rámci 
regenerace se vybuduje cestní síť a odhlučňovací plocha zeleně směrem k nádraží. Na 
vytvoření projektové dokumentace je možné získat dotaci.  
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Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova bere studii regenerace brownfieldu Za 
místním nádražím na vědomí a doporučuje Radě města Prostějova pokračovat v řešení 
regenerace dle prezentované studie. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 

2. Informace o výzkumu edafonu v biokoridoru Hloučela 
 
Pan předseda Libor Marčan informovali členy komise o výzkumu edafonu, který provádí 
v rámci své diplomové práce v biokoridoru Hloučela. Sledovanými skupinami ze společenství 
organismů žijících v půdě jsou stonožky, mnohonožky, brouci, pavouci, stejnonožci. Výstupem 
z práce bude jednak soupiska druhů epigeonu žijících v biokoridoru Hloučela a jednak 
objasnění interakcí druhů z biokoridoru s širším okolím.  
 
 
3. Různé 
 
      3.1 Výsadba na Dolní ulici směr Šárka, kruhový objezd u Držovic 

Pan předseda Libor Marčan se dotazoval na údržbu zeleně v těchto oblastech. Údržbu již 
provádí FCC Prostějov, s.r.o.  
 
3.2 Vrahovice – částečně zapuštěné kontejnery na třídění  
Paní magistra Milada Galářová navrhla investovat do nákupu kontejnerů na třídění papíru 
s vnitřním lisem, aby nebyly ihned zaplněny a pracovníci FCC Prostějov, s.r.o. je nemuseli 
sešlapávat. 
 
3.3 Sokl po soše sv. J. Nepomuckého  
Pan předseda Libor Marčan upozornil na skutečnost, že při přesunu sochy sv. 
J. Nepomuckého na náměstí, zůstal po soše sokl obklopený lavičkami v prostoru 
u  kláštera milosrdných bratří s kostelem sv. Jana Nepomuckého (křižovatka Olomoucká x 
Vápenice). 
 

      Doporučení Radě města Prostějova:  
 
      Komise životního prostředí Rady města Prostějova navrhuje Radě města Prostějova  
      vyřešit úpravu celého prostranství u kláštera milosrdných bratří s kostelem sv. Jana  
      Nepomuckého (křižovatka Olomoucká x Vápenice) včetně odstranění soklu po soše sv.  
      J. Nepomuckého.  
 
     Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0). 

 
3.4 Botanická zahrada – výstava 
Pan předseda Libor Marčan pozval členy komise do botanické zahrady na netradiční 
výstavu s názvem „HOLY GARDEN“ sochařky Nikol Emmy Ryšavé.  
 

 
 
Prostějov: 27. 5. 2021 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 


