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ZÁPIS č. 6/2021  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 8. 9. 2021 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Josef Jankůj,                 
                 Mgr. Milada Galářová, Mgr. Věra Králová, Markéta Zigmundová, Božena  
                 Sekaninová, Ing. Bc. Erik Machula, Ing. Miroslav Lošťák 
 
Omluveni: Zdeněk Gottwald, Bc. Radek Wagner  
 
Neomluveni: Irena Blažková, Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Tomáš Šperka 
                      
 
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), Simona Říhová (kontrolor veřejné  
                 zeleně a dětských hřišť, Odbor správy a údržby majetku města, odd. údržby) 
 
Program: 1. Výsadba stromů v ulici Česká 
                 2. Obnova a dosadba trvalkových záhonů 
                 3. Krajinné úpravy v Čechůvkách 
                 4. Jižní prstenec 
                 5. Úprava prostranství před Hlavním nádražím 
                 6. Různé 
                  
                  
Jednání komise se konalo dne 8. 9. 2021 od 15.00 hod. do 16.40 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. Pan inženýr Václav Lužný zastoupil 
paní inženýrku Pavlínu Řmotovou (Pro: všichni přítomní členové komise; Proti nebo zdržel 
se: nikdo). 
 
  
K jednotlivým bodům programu: 
 
1. Výsadba stromů v ulici Česká 
 
Paní Simona Říhová informovala členy komise o nové výsadbě stromů v ulici Česká. Bude se 
jednat o výsadbu 33 stromů (hrušní) z toho město vysadí 24 kusů a společnost Vodovody a 
kanalizace Prostějov, a.s. vysadí 9 kusů. Město za výsadbu 24 kusů stromů zaplatí 436.750 
Kč včetně DPH. Finance budou použity z fondu zeleně nebo z finančních prostředků fondu     
k. ú. Prostějov. 
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Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
schválit použití finančních prostředků z fondu zeleně ve výši 436.750 Kč včetně DPH na 
výsadbu stromů v ulici Česká. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 
2. Obnova a dosadba trvalkových záhonů 
 
Paní Simona Říhová informovala členy komise o obnově a dosadbě trvalkových záhonů ve 
městě Prostějově.  
Celková obnova trvalkových záhonů bude provedena např. ve vnitrobloku Finská, Norská, 
Belgická, parčík J. Lady, v Kolářových sadech kolem cyklostezky apod.). Náklady na celkovou 
obnovu trvalkových záhonů budou ve výši 178.800 Kč včetně DPH.  
Částečná obnova a dosadba trvalkových záhonů bude provedena ve 27 lokalitách ve městě 
(Žižkovo nám., Husovo nám., Švýcarská, Bulharská, Brněnská, C. Boudy, apod. Náklady na 
dosadbu trvalkových záhonů budou ve výši 267.480 Kč včetně DPH.  
Celková částka na obnovu a dosadbu trvalkových záhonů bude ve výši 446.280 Kč včetně 
DPH. 
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
schválit použití finančních prostředků z fondu zeleně na obnovu a dosadbu trvalkových 
záhonů. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 
3. Krajinné úpravy v Čechůvkách 
 

a) Pan inženýr Václav Lužný členům komise představil projekt krajinných úprav 
v Čechůvkách (oblast „Cvikl“), který zpracoval Ateliér Šteflovi. Návrh je rozdělen do 
dvou funkčních celků. Územím by měla procházet obslužná komunikace, která povede 
ve stávající polní cestě. Realizace proběhne ve dvou fázích. První fáze bude rozdělena 
na jarní a podzimní část. V podzimní části se zlikviduje plevel, provede se orba, připraví 
se prostor na výsev květnatých luk a vysadí se 22 stromů a 328 keřů. V této oblasti si 
budou moci lidé vysadit svůj strom pod odborným dohledem. V jarní části se vysejí 
květnaté louky. Druhá fáze návrhu zatím nebude realizována, protože na pozemcích 
hospodaří ZD Vrahovice a jedná se o ukončení pachtu. Finanční prostředky na 
realizaci první fáze návrhu budou ve výši 610.100 Kč včetně DPH. 

 
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
schválit použití finančních prostředků z fondu zeleně ve výši 610.100 Kč včetně DPH na 
krajinné úpravy v Čechůvkách. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 

b) Pan inženýr Václav Lužný členům komise představil také studii krajinné úpravy               
„U Soutoku“. Jedná se o oblast u pravého břehu řeky Hloučely u soutoku Hloučely a 
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Romže. Výměra plochy je 10,5 ha, v první etapě by se řešila plocha 1,75 ha. Osou 
lokality bude cyklostezka vedoucí z ulice Říční směrem na Olomouc. V rámci studie se 
bude řešit úprava břehu řeky Romže, vznik parku sídelního charakteru a lokální 
biocentrum. 
Dotazy a připomínky k této studii mohou členové komise zasílat přímo na Odbor 
rozvoje a investic (Ing. Václav Lužný, Ing. Pavlína Řmotová). 

 
 

4. Jižní prstenec 
 
Pan inženýr Václav Lužný informoval členy komise o získání nových pozemků do vlastnictví 
města v lokalitě mezi Mládkovými sady a Určickou ulicí. Výběrové řízení vyhrál Ateliér Šteflovi, 
který bude zpracovávat projektovou dokumentaci na vysázení této lokality krajinnou zelení. Do 
konce roku by měla být projektová dokumentace vypracována a na jaře příštího roku by se 
mohlo začít s výsadbou zeleně. O dalších postupech prací bude komise průběžně 
informována. 
 
 
5. Úprava prostranství před Hlavním nádražím 
 
Pan inženýr Václav Lužný informoval členy komise o úpravě prostranství před Hlavním 
nádražím. Jedná se o nezastavené nároží ulic Svatoplukova a Janáčkova. Na lokalitu je 
vypracována projektová dokumentace bez osazovacího plánu. Realizace by mohla 
proběhnout na jaře příštího roku. Mělo by se jednat o moderní vzhled vstupní brány do města. 
Využily by se stávající dřeviny, na zdech by byly popínavky, vysadily by se trvalkové záhony 
(suchomilné rostliny zasazené do štěrku, bez závlahy), keře a vybudovala by se zastřešená 
pergola.  
 
Pan Josef Jankůj vznesl připomínku k prezentaci, aby se nevysazovaly vysoké trávy u silnice 
kvůli rozhledu. 
 
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
pokračovat přípravou osazovacího plánu v rámci řešení prostoru před Hlavním nádražím. 
 
 Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 
6. Různé 
 

6.1 Park roku 2021  
Pan inženýr Václav Lužný informoval členy komise o zařazení parku na Okružní ulici 
v Prostějově (Mládkovy sady) do ankety park roku 2021. Možnost hlasovat o tento park je 
na webových stránkách www.parkroku.cz. 
 
6.2 Dotace 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2021 pro spolek Mourek Prostějov z. s., 
Winklerova 2285/12, Prostějov, IČO: 06543472, v požadované výši 20.000 Kč a komise 
doporučila 20.000 Kč na pomoc opuštěným kočkám, zamezení jejich přemnožení 
(dofinancování veterinárního ošetření). 

 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 

 

http://www.parkroku.cz/
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6.3 Likvidace plevele Roundupem  
Pan inženýr Miroslav Lošťák vznesl dotaz ohledně likvidace suché hmoty, která zůstává 
po odstraňování plevele Roundupem. Hmota se odklízí zejména zametákem, a plevel je i 
nadále likvidován ve městě i horkou vodou a to dle stanoveného plánu (tj. např. okolí škol 
a školek, psích louček, parků ...). 
 
6.4 Regenerace prostranství před školou na Husově náměstí  
Paní náměstkyně Milada Sokolová informovala členy komise o stažení materiálu týkajícího 
se regenerace prostranství před školou na Husově náměstí z jednání Zastupitelstva města 
Prostějova. Paní náměstkyně podporuje zařazení této akce do rozpočtu na rok 2022. 
 
6.5 Modrozelená infrastruktura  
Pan předseda Libor Marčan informoval členy komise o pracovní cestě, kterou absolvoval 
s paní inženýrkou Martinou Cetkovskou do Brna, ohledně zjištění informací o praktickém 
využití dotací na prvky modrozelené infrastruktury ve městě.  
 
 

       
 
 
Prostějov: 10. 9. 2021 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 


