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ZÁPIS č. 2/2022  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 23. 2. 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, Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Věra Králová 
 
Omluveni: Mgr. Eva Zatloukalová, Zdeněk Gottwald                    
 
Neomluveni: Bc. Radek Wagner, Irena Blažková, Mgr. Milada Galářová 
 
                    
Přizváni: Ing. Milada Sokolová (náměstkyně primátora), Ing. Martina Cetkovská (vedoucí  
                Odboru životního prostředí), Simona Říhová (kontrolor veřejné zeleně a dětských  
                hřišť, Odbor správy a údržby majetku města, odd. údržby) 
 
Program: 1. Aktuálně prováděné zásahy v biokoridoru Hloučela 
                 2. Uvolnění finančních prostředků z fondu zeleně: Výsadba v lesoparku Hloučela 
                 3. Různé 
                                               
Jednání komise se konalo dne 23. 2. 2022 od 15.00 hod. do 15.45 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. Aktuálně prováděné zásahy v biokoridoru Hloučela 
 
Pan předseda Libor Marčan informoval členy komise o probíhajícím kácení a čištění ploch A, 
B a H v rámci revitalizace biokoridoru Hloučela v úseku od Tiché po občerstvení U Maříků. 
S plánem konkrétních zásahů v biokoridoru byla veřejnost seznámena na komentované 
vycházce dne 5. 2. 2022, které se účastnili i někteří členové komise. 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. Na uvedených plochách bude po kácení 
provedena výsadba především poloodrostků, odrostků stanovištně vhodných dřevin a bude 
přidáno i keřové patro.  
 
 
2. Uvolnění finančních prostředků z fondu zeleně: Výsadba v lesoparku Hloučela 
 
Pan předseda Libor Marčan informoval členy komise o uvolnění finančních prostředků z fondu 
zeleně na dvě akce: 
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A. Výsadba dřevin v lesoparku Hloučela – zejména výsadba poloodrostků, odrostků, 
stanovištně vhodných stromů a keřů. Kromě výsadbového materiálu také zajištění 
ochrany proti okusu, práce atp. 

 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova schvaluje užití finančních prostředků 
z fondu zeleně na výsadby v lesoparku Hloučela v celkové výši 330.000 Kč včetně DPH. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: všichni přítomní členové).  

 
 

B. Přesun části finančních prostředků z akce úpravy veřejného prostranství před Domem 
služeb na Olomoucké ulici na úpravu záhonů na náměstí Odboje – Z důvodu záměru 
ORI umístit v blízkosti Domu služeb retenční nádrž na dešťovou vodu, bude vyklizený 
prostor před Domem služeb prozatím pouze oset trávou. Finance původně určené 
na zbudování trvalkového záhonu v této lokalitě, by byly přesunuty na kompletní 
rekonstrukci trvalkových záhonů na nedalekém Náměstí Odboje. 

 
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova schvaluje využití finančních prostředků 
z fondu zeleně určených pro lokalitu Olomoucká – Dům služeb v lokalitě náměstí Odboje. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: všichni přítomní členové).  
 

 
 
3. Různé 
 
      3.1 Zasílání prezentací 

Mgr. Martin Hájek Ph. D. požádal do budoucna o zasílání prezentací používaných 
při jednání komise všem členům komise společně se zápisem.  
 
3.2 Pozemek parc. č. 7543/5 v k.ú. Prostějov  
Mgr. Věra Králová požádala o prověření záměru výstavby na pozemku parc. č. 7543/5 
v k. ú. Prostějov a tím nárůstu dopravy na ulici Vencovského, což by vedlo k narušení 
klidové zóny poblíž biokoridoru Hloučela.  Ing. Martina Cetkovská prověří informace a sdělí 
je členům komise nejpozději na jejím příštím jednání. 
 
3.3 Ukliďme Česko  
Pan předseda Libor Marčan pozval členy komise na akci „Ukliďme Česko“, která se bude 
v Prostějově konat dne 26. 3. 2022. 

 
 
 
 
Prostějov: 24. 2. 2022 
 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 


