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ZÁPIS č. 7/2021  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 13. 10. 2021 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Josef Jankůj, Markéta Zigmundová, Božena Sekaninová,  
                 Ing. Miroslav Lošťák, Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Tomáš Šperka 
 
 
Omluveni: Zdeněk Gottwald, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová,  
                   Mgr. Milada Galářová, Mgr. Věra Králová 
 
Neomluveni: Irena Blažková, Bc. Radek Wagner, Ing. Bc. Erik Machula                     
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Milada Sokolová  
                 (náměstkyně primátora), 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. Průzkum k Novému strategickému plánu 
                 2. BUGA Erfurt 2021 
                 3. Dotace – Zdraví od malička, z. s. 
                 4. Různé 
                              
                  
Prezenční jednání komise se konalo dne 13. 10. 2021 od 15.00 hod. do 16.20 hod. v obřadní 
síni, nám. T. G. Masaryka č. 130/14, Prostějov. Hlasování o usneseních z důvodu 
neusnášeníschopnosti Komise životního prostředí na prezenčním jednání proběhlo 
prostřednictvím emailu dne 17. 10. 2021.   
 
  
K jednotlivým bodům programu: 
 
1. Průzkum k Novému strategickému plánu 
 
Ing. Pavlína Řmotová na jednání komise prezentovala výsledky průzkumu k Novému 
strategickému plánu rozvoje města Prostějova týkajícího se jedné z oblastí průzkumu 
a to životního prostředí. Dotazník zaměřený na životního prostředí vyplnilo tisíc respondentů, 
jejichž odpovědi byly následně analyzovány. Respondenti chválili udržování zeleně, parky, 
biokoridor Hloučela, kvetoucí záhony, výhrady měli k prašnosti, vandalismu, smogu 
a nedostatečné výsadbě i údržbě zeleně. V dotazníku byly ze strany respondentů navrženy 
i nápady, co má město v oblasti životního prostředí zlepšit, a to výsadbu stromů ve městě 
i krajině, zakládání nových parků, více vodních prvků. Dále by občané uvítali rozšíření 
biokoridoru Hloučela, realizaci jižního prstence, komunitní zahrady a propojení zeleně 
ve městě s firmami a školami. Až 73% respondentů by uvítalo více informací o aktivitách, 
které vedou ke zlepšení životního prostředí ve městě. 
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2. BUGA Erfurt 2021 
 
Pan předseda Libor Marčan prezentoval na komisi postřehy a zajímavosti ze zahradnicko-
krajinářské výstavy BUNDES GARTEN SCHAU, která proběhla v durynském Erfurtu. Jedná 
se o největší výstavu tohoto typu v Německu. Koná se jedenkrát za dva roky a pokaždé 
v jiném městě. 
 
 
3. Dotace – Zdraví od malička, z. s. 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2021 pro spolek Zdraví od malička, z. s., 
Bílovice 15, 798 41 Bílovice-Lutotín, IČO: 04221796, v požadované výši 6.000 Kč. Komise 
doporučuje Radě města Prostějova schválit dotaci pro spolek Zdraví od malička, z. s. 
na uspořádání dvou SWAP bazárků v plné výši 6.000 Kč. 
 
Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 2; 
Nehlasoval: 3). 
 
 
 

4. Různé 
 

4.1 Podzimní výsadba z fondu zeleně  
V letošním roce proběhlo hodnocení zdravotního stavu dřevin ve městě a vyvstala 
potřeba většího množství ošetřovacích řezů, než s jakým je běžně počítáno. Z toho 
důvodu nezůstal v údržbovém rozpočtu dostatek financí na různé dosadby a výsadby. 
V rámci podzimní výsadby by byla provedena výsadba téměř 60 stromů, více jak 150 
keřů, úprava žardin na Žižkově náměstí a doplnění "ježkovišť".  Celkem je na podzimní 
výsadbu potřeba 630.000 Kč vč. DPH.  
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova schvaluje užití finančních prostředků 
z fondu zeleně na podzimní výsadby v celkové výši 630.000 Kč včetně DPH. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0; 
Nehlasoval: 3). 
 
4.2 Prašnost ve městě 
Mgr. Ivana Hemerková upozornila na zvýšenou prašnost hlavně na Olomoucké ulici 
a s tím související nutnost dbát na zvýšený úklid silnic. 
 

       
 
 
 
 
 
Prostějov: 18. 10. 2021 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 

 


