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ZÁPIS č. 8/2021  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 24. 11. 2021 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. Ivana Hemerková, Markéta 
                 Zigmundová, Božena Sekaninová, Ing. Bc. Erik Machula, Ing. Miroslav Lošťák 
 
Omluveni: Mgr. Eva Zatloukalová, Josef Jankůj, Mgr. Milada Galářová, Mgr. Tomáš Šperka, 
                   Mgr. Věra Králová, Zdeněk Gottwald, Simona Říhová (kontrolor veřejné  
                   zeleně a dětských hřišť, Odbor správy a údržby majetku města, odd. údržby)  
 
Neomluveni: Irena Blažková, Bc. Radek Wagner 
                    
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Milada Sokolová  
                 (náměstkyně primátora), Ing. Petr Brückner (vedoucí Odboru rozvoje a investic),  
                 Ing. Pavlína Řmotová (referentka strategického rozvoje a koordinace, Odbor  
                 rozvoje a investic) 
 
Program: 1. Terminál Újezd 
                 2. Realizace krajinných úprav v Čechůvkách 
                 3. Vyhodnocení dotazníku v lokalitě na soutoku Hloučely a Romže 
                 4. Problematika toulavých koček 
                 5. Úklid krajských komunikací ve městě 
                 6. Plán jednání komise na rok 2022  
                 7. Různé 
                  
                  
Jednání komise se konalo dne 24. 11. 2021 od 15.00 hod. do 16.15 hod. online prostřednictvím 
platformy Google Meet.   
 
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. Terminál Újezd 
 
Ing. Petr Brückner informoval členy komise o plánované akci realizace dopravního terminálu na 
Újezdě. Na Újezd bude přesunuta mimoměstská doprava z ulice Lidická a bude zde 
vybudován nový parkovací dům. V rámci akce bude upraveno také okolí objektu Policie ČR. 
Jako kompenzace za zásah do zeleně bude provedena dosadba stromů, popínavé rostliny na 
parkovacím domě i zelená střecha. Podél ulice Sádky, kde budou vybudována parkovací místa 
z vsakovací dlažby, bude vysázena nová alej stromů a vybudován miniparčík. Celkově mimo 
nejvíce dopravně zatížené plochy se počítá se zádlažbou umožňující vsakování. I když je 
v uvedené lokalitě počítáno s 252 parkovacími místy a přesunem mimoměstské dopravy, 
nedojde zde vzhledem k charakteru lokality k významnému nárůstu dopravy. Pozitivem této 



akce je i vyvedení dopravy z lokality Lidické ulice, která je tvořena zástavbou rodinných domů. 
Akce není ještě zpracována v 3D vizualizaci. 
Členové komise vzali předloženou prezentaci na vědomí. 
 

 
2. Realizace krajinných úprav v Čechůvkách 
 
Pan předseda Libor Marčan informoval členy komise o komunitní výsadbě, která proběhla 
v Čechůvkách v oblasti „Cvikl“. Občané, kteří se do akce přihlásili, si zde mohli vysadit „svůj“ 
strom. Celkem bylo vysázeno 26 stromů. Akce měla úspěch a bylo by dobré v ní pokračovat i 
v jiných lokalitách (např. jižní prstenec, soutok Romže a Hloučely). 
  
 
3. Vyhodnocení dotazníku k lokalitě na soutoku Hloučely a Romže 
 
Ing. Pavlína Řmotová informovala členy komise o výsledcích dotazníku týkajícího se 
krajinářské studie zahrnující lokalitu soutoku Hloučely a Romže. Dotazník proběhl online 
formou a odpovědělo na něj 300 respondentů. V současné době není tato oblast navštěvovaná 
z důvodu jejího zanedbaného stavu a z důvodu toho, že se zde občané necítí bezpečně, ale 
po úpravách by ji navštívilo až 85 % respondentů. Z dotazníku vyplynulo, že si zde občané 
přejí výsadbu zeleně, vyčištění toku, rozšíření přístupové cesty, doplnění mobiliáře, hřiště pro 
děti a další vybavení pro sportovní aktivity.  
Mgr. Martin Hájek Ph. D. reagoval na přednesené závěry dotazníku a informoval členy komise, 
že má zpětnou vazbu od občanů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a považují tuto 
studii za výborný počin a těší se na realizaci. 
 

 
4. Problematika toulavých koček 
 
Pan předseda Libor Marčan informoval členy komise o plánovaném ukončení činnosti spolku 
Mourek Prostějov z. s. od ledna příštího roku. Vzhledem k novým skutečnostem bude město 
Prostějov upravovat stávající kastrační program, který ve městě funguje od roku 2009 a má za 
cíl snížit populaci toulavých koček. V současné době se řeší žádosti o kastraci koček 
a kocourů na Magistrátu města Prostějova, Odboru životního prostředí, kde občané s trvalým 
pobytem v Prostějově předloží k žádosti o kastraci originál dokladu od veterináře. Příspěvek 
na kastraci kočky nebo kocoura činní 300 Kč a na každé další zvíře 150 Kč.  
Vzhledem k tomu, že kastrační program je levnější, než budování útulku pro kočky, uvažuje 
město o vyšší podpoře tohoto preventivního opatření, které vede ke snížení počtu toulavých 
koček ve městě, a to zvýšením příspěvku na kastraci a zvýšením medializace problému 
s toulavými kočkami. 
 
  
5. Úklid krajských komunikací ve městě 
 
Pan předseda Libor Marčan předal členům komise informace od Odboru správy a údržby 
majetku města ve věci úklidu krajských komunikací ve městě, zejména Olomoucké ulice. 
Olomoucká ulice je v majetku kraje, ale úklid zde provádí město, které má na to vyčleněné 
finanční prostředky. Úklid se provádí podle stavu komunikace, nejedná se o pravidelný úklid. 
Na některém z dalších jednání bude tato oblast podrobněji projednána včetně cenové 
kalkulace a změn v údržbě této zatížené komunikace. 
 
6. Plán jednání komise na rok 2022 
 
Pan předseda Libor Marčan stanovil termíny jednání komise v roce 2022. Proběhne šest 
jednání: 19. 1., 23. 2., 23. 3., 27. 4., 15. 6. a 7. 9. Jedno z jednání by mělo být výjezdní. 
 
 
 



7. Různé 
 

Pan předseda Libor Marčan předal členům komise informace od Odboru správy a údržby 
majetku města týkající se plánované realizace akcí z fondu zeleně v roce 2022, o kterých 
bude komise rozhodovat na dalších jednáních. 
- Výsadba letniček na náměstí T. G. Masaryka, závěsné truhlíky a umístění žardin na 

Žižkově náměstí, 
- Dosadba trvalek na Kostelecké ulici, 
- Dokončení výsadby v lokalitě „Cvikl“ (doplnění keřů, luční trávníky), 
- Krajinné výsadby – doplnění remízu u cyklostezky na Bedihošť, 
- Úprava zelené plochy u kostela Milosrdných bratří (kruhový záhon), 
- Úprava zeleně před hlavním nádražím, 
- Výsadba stromů za Určickou ulicí a ve Vrahovicích u soutoku Hloučely a Romže. 
 
 

       
 
 
Prostějov: 25. 11. 2021 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 

 


