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ZÁPIS č. 5/2021  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 16. 6. 2021 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Eva Zatloukalová, Josef Jankůj, Mgr. Ivana Hemerková,  
                 Mgr. Věra Králová, Markéta Charvátová, Mgr. Tomáš Šperka, Božena Sekaninová 
 
Omluveni: Mgr. Milada Galářová, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Ing. Bc. Erik Machula,  
                  Bc. Radek Wagner, Ing. Miroslav Lošťák 
 
Neomluveni: Zdeněk Gottwald, Irena Blažková  
                        
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Milada Sokolová  
                (náměstkyně primátora), Ing. Petr Brückner (vedoucí Odboru rozvoje a investic),  
                 Simona Říhová (kontrolor veřejné zeleně a dětských hřišť, Odbor správy a údržby  
                 majetku města,  odd. údržby) 
 
 
Program: 1. Regenerace prostranství před školou na Husově náměstí 
                 2. Program Komise na druhou polovinu roku 2021 
                  
                  
Jednání komise se konalo dne 16. 6. 2021 od 15.30 hod. do 16.45 hod. v kavárně Národního 
domu, Vojáčkovo nám. 218/1, 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 prostranství před školou na Husově náměstí 
 
Pan inženýr Petr Brückner informoval členy komise o úpravě prostranství před školou na 
Husově náměstí. Bude zde realizována podzemní vsakovací nádrž, zvýšené pódium na 
přehlídky spolu se sedacími schody, které budou plnit funkci hlediště. Dále zde bude vysazena 
alej platanů, šest stromů v rámci pergoly a záhon trvalek do štěrkového lože. Na závlahu 
zeleně bude vyveden z podzemní nádrže závlahový systém. Předpoklad realizace akce je na 
podzim tohoto roku. Na výsadbu zeleně by se použily finanční prostředky z Fondu zeleně. 
Pan magistr Tomáš Šperka navrhl vzhledem k výsadbě a velkému rozsahu rekonstrukce 
sledovat prostor kamerovým systémem. 
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Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
uvolnit finanční prostředky z Fondu zeleně ve výši cca 700.000 Kč na regeneraci veřejného 
prostranství u bývalé ZŠ Husova. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 

2. Program Komise na druhou polovinu roku 2021 
 
Členové komise diskutovali o náplni jednání komise v druhé polovině roku. Paní magistra Eva 
Zatloukalová informovala o tom, že v botanické zahradě chybí propagační materiály apod. Pan 
předseda Libor Marčan v rámci tohoto bodu navrhl přihlásit botanickou zahradu do hlasování 
o turistickou známku. Paní inženýrka Martina Cetkovská zajistí tisk propagačních materiálů 
pro botanickou zahradu v turistickém informačním centru MMPv. Paní magistra Ivana 
Hemerková navrhla ve druhé polovině roku uskutečnit výjezdní zasedání do přerovského 
parku Michalov. Komise by se měla dále zabývat také dořešením zeleně v prostoru před 
hlavním nádražím, výsadbami v biokoridoru Hloučela nebo prostorem náměstí U Kalicha. 
 
 
 
 
 
 
 
Prostějov: 17. 6. 2021 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 


