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ZÁPIS č. 1/2022  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 19. 1. 2022 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Markéta Zigmundová, Josef Jankůj, 
                 Mgr. Tomáš Šperka, Božena Sekaninová, Ing. Bc. Erik Machula,  
                 Ing. Miroslav Lošťák, Bc. Radek Wagner, Mgr. Eva Zatloukalová, 
                 Mgr. Věra Králová 
 
Omluveni: Mgr. Milada Galářová, Mgr. Ivana Hemerková, Zdeněk Gottwald, Irena Blažková, 
                   Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí) 
 
Neomluveni: - 
                    
Přizváni: 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), Ing. Hana Trtílková  
                 (projektantka ATELIER FONTES, s.r.o.) 
 
Program: 1. Projektová dokumentace ÚSES v jihozápadní části města 
                 2. Koncept studie k lokalitě Vrahovice - soutok 
                 3. Obnova krajiny v severovýchodní části města (ÚSES Vrahovice) 
                 4. Uvolnění prostředků z Fondu zeleně – jarní výsadby 
                 5. Plán revitalizace biokoridoru Hloučela 
                 6. Problematika toulavých koček  
                 7. Různé 
                  
                  
Jednání komise se konalo dne 19. 1. 2022 od 15.00 hod. do 16.50 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. Projektová dokumentace ÚSES v jihozápadní části města 
 
Ing. Hana Trtílková představila členům komise návrh územního systému ekologické stability 
krajiny (ÚSES) v jihozápadní části města. Účelem je navrhnout opatření na úpravu prostoru 
v dané lokalitě, která zaujímá 6 katastrů a táhne se od Záhoří až po Brněnskou ulici. Opatření 
musí splňovat minimální požadavky na funkční parametry prvků ÚSES a jsou navrhována a 
projektována jako soustava opatření proti vodní erozi, proti větrné erozi a prašnosti, 
pro zadržení vody v krajině a pro podporu zvýšení diverzity (jak stanovištní, tak druhové). 
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Cílem je dosažení ekologické stability krajiny při zachování jejího kulturního rázu a 
produkčního charakteru. Realizace bude nejdříve probíhat na pozemcích, které jsou 
ve vlastnictví města. 
 
Ing. Miroslav Lošťák v rámci diskuze k tomuto tématu upozornil na možnou starou ekologickou 
zátěž v lokalitě U cihelny, kde by se měl před výsadbou provést průzkum. 
 

Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace a vykupovat pozemky pro její 
realizaci. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: všichni přítomní členové). 
 

2. Koncept studie k lokalitě Vrahovice - soutok 
 
Ing. Pavlína Řmotová připomněla členům komise výsledky dotazníku týkajícího se předmětné 
lokality a zadání krajinářské studie lokality širšího okolí soutoku Hloučely a Romže a Ing. Hana 
Trtílková představila koncept krajinářské studie. Území soutoku je rozvojová plocha s velkým 
potenciálem pro přírodě blízké krajinné úpravy i rekreaci. Počítá se zde s biocentrem a 
rekreačním využitím. Zájmová lokalita je však zatížena umístěním inženýrských sítí technické 
infrastruktury (STL plynovodu, nadzemního vedení VN, podzemního sdělovacího kabelu), 
stejně tak fixovanou izolovanou zástavbou individuálního bydlení přímo v místě soutoku. 
Studie navrhne etapizaci a návrh zahrnuje terénní úpravy (modelace území, tůně, slepé 
rameno, liniová protipovodňová opatření, revitalizace koryta Valové), výsadbu (břehové 
porosty, mokřadní vegetace, izolační zeleň, luční společenstva, parkové porosty), pěšiny, 
chodníky, cyklotrasu, mobiliář (herní prvky, pikniková místa, atd.) a ochranu i přeložky sítí. 
 
3. Obnova krajiny v severovýchodní části města (ÚSES Vrahovice) 
 
Ing. Pavlína Řmotová přednesla členům komise úvodní informace k problematice obnovy 
krajiny v severovýchodní části města. Uvedená lokalita by byla řešena podobně jako lokalita 
v jihozápadní části města a studii by pravděpodobně opět zpracovával 
ATELIER FONTENS, s.r.o., se kterým je Odbor rozvoje a investic spokojen. 
 
4. Uvolnění prostředků z fondu zeleně – jarní výsadby 
 
Pan předseda Libor Marčan představil členům komise oblasti, kde bude realizována jarní 
výsadba ve městě Prostějově z finančních prostředků fondu zeleně. Jsou to například akce: 

- Nový trvalkový záhon u kostela Milosrdných bratří, 
- Obnova a doplnění trvalkových záhonů (vnitroblok ul. Finská – Norská - Belgická, 

ul. Okružní, ul. Kostelecká, ul. Vrahovická, ul. Rejskova, Spitznerovy sady), 
- Výsadba keřů – celkem cca 300 m2 (ul. Rumunská, ul. A. Slavíčka, ul. Mathonova, 

Joštovo nám. – ul. Dolní, ul. Ovesná), 
- Výsadba letniček a závěsů na VO na nám. T. G. Masaryka, 
- Výsev lučních směsí s příměsí letniček celkem 490 m2 (Krasice, kaple Sv. Josefa, 

Trpínky naproti kapličky, Vrahovice pod kostelem Sv. Bartoloměje, Smetanovy sady, 
ul. Dolní, ul. Brněnská), 

- Strojní výsadba lilií + dosev luční směsi s příměsí letniček - celkem cca 200 m2 

(ul. Blahoslavova, vedle zámku), 
- Výsadba nových stromů – celkem 228 ks (Žešov, sídl. E. Beneše, Kolářovy sady, sídl. 

Svobody, sídl. Šárka, ul. Jezdecká, ul. Studentská, cyklostezka Žešov apod.), 
- Výsadba keřů podél polní cesty na ul. Ječná – celkem cca 400 m2, 
- Úprava přednádražního prostoru na ul. Janáčkova, 
- Olomoucká ulice – úprava plochy před domem služeb, 
- Vrahovice Cvikl – založení květnaté louky cca 3960 m2, výsadba keřů cca 190 ks. 
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Ing. Miroslav Lošťák v rámci diskuze k tomuto tématu upozornil na potřebu dodržovat 
rozhledové trojúhelníky u křižovatek při vysazování keřů a stávající keře udržovat v takové 
výšce, aby přes ně bylo vidět. Paní Simona Říhová potvrdila, že v nových výsadbách se na toto 
dává pozor a starší jsou postupně upravovány. 
 

Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova schvaluje užití finančních prostředků 
z fondu zeleně dle přiloženého materiálu na jarní výsadby ve výši 5.996.608 Kč s DPH. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: všichni přítomní členové).  

  
5. Plán revitalizace biokoridoru Hloučela 
 
Pan předseda Libor Marčan představil členům komise připravený plán revitalizace biokoridoru 
Hloučela. Pan předseda, na základě plánu zpracovaného Ing. Ondruškou, připravil plán 
konkrétních zásahů v biokoridoru pro potřeby Odboru životního prostředí. S plánem bude 
veřejnost seznámena na komentované vycházce v sobotu 5. 2. 2022 v 10 hodin se srazem 
U Abrhámka a dále prostřednictvím článků uveřejňovaných v Prostějovských radničních 
listech. Zásahy budou prováděny v následujících šesti letech ve třech etapách podle priority 
jednotlivých ploch. Cílem zásahů je zejména stabilizace porostu, zvýšení diverzity a 
zapěstování perspektivních dřevin vhodnou kombinací lesnických a zahradnických metod. 
 
6. Problematika toulavých koček 
 
Pan předseda Libor Marčan informoval členy komise o tom, že spolek Mourek Prostějov z. s. 
přes avizovaný konec své činnosti dál pokračuje. Přesto město Prostějov již zahájilo kroky 
ve věci navýšení příspěvku na kastraci koček i kocourů a Rada města Prostějova v této věci 
schválila nová pravidla kastračního programu, který má za cíl snížit množství nechtěných koťat 
a tím i populaci toulavých koček ve městě. Žádosti o kastraci koček a kocourů se uplatňují 
na Magistrátu města Prostějova, Odboru životního prostředí, kde občané s trvalým pobytem 
v Prostějově předloží k žádosti o kastraci originál dokladu vystaveného veterinářem o úhradě 
platby za provedený veterinární úkon sterilizace kočky nebo kastrace kocoura, který nesmí být 
starší více než 7 měsíců. Příspěvek na sterilizaci kočky bude až do výše 1.000 Kč a na kastraci 
kocoura až do výši 600 Kč.  
 
 
7. Různé 
 
Do bodu různé neměli členové komise žádné body k projednání. 

 
 
 
Prostějov: 20. 1. 2022 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 


