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ZÁPIS č. 3/2022  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 23. 3. 2022 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Eva Zatloukalová, Mgr. Markéta Zigmundová, Josef Jankůj, 
                 Božena Sekaninová, Ing. Bc. Erik Machula, Mgr. Ivana Hemerková,  
                 Mgr. Věra Králová 
 
Omluveni: Martin Hájek Ph. D., Zdeněk Gottwald, Mgr. Milada Galářová,  
                   Ing. Milada Sokolová (náměstkyně primátora), Simona Říhová (kontrolor veřejné  
                   zeleně a dětských hřišť, Odbor správy a údržby majetku města, odd. údržby) 
                   
Neomluveni: Bc. Radek Wagner, Irena Blažková, Mgr. Tomáš Šperka, Ing. Miroslav Lošťák  
                 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí),  
                Ing. arch. Jan Mlčoch (vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče) 
 
 
Program: 1. Dlouhodobá strategie lesoparku Hloučela 
                 2. Dotace 
                 3. Plánované akce 
                 4. Různé 
                                               
 
Jednání komise se konalo dne 23. 3. 2022 od 15.00 hod. do 16.20 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 (Pro: všichni přítomní členové 
komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
  
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1. Dlouhodobá strategie lesoparku Hloučela 
 
Pan předseda Libor Marčan informoval členy komise o dlouhodobé strategii revitalizace 
biokoridoru Hloučela. Letos se již realizovaly 3 oplocenky a nová výsadba od Abrhámka 
k ul. Tichá. Revitalizace probíhá na základě plánu zásahů připraveného na 6 let, který je 
v souladu s připravenou dlouhodobou studií. Tu je třeba převést i do mapových podkladů, 
které ale neexistují, proto Odbor životního prostředí ve spolupráci s Odborem správy a údržby 
majetku města předkládá na poradu primátora materiál ohledně potřeby zpracovat dlouhodobý 
pěstební plán (porostní mapu). Cílem dlouhodobého pěstebního plánu by bylo zpřesnění 
zásahů v rámci revitalizace biokoridoru Hloučela do mapových podkladů včetně cílového 
stavu, čímž by se výrazně zjednodušila orientace při údržbě lesoparku. Každá ucelená 
porostní skupina by získala svoje kódové označení a přesné umístění. 
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Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí doporučuje Radě města Prostějova pořízení dlouhodobého 
pěstebního plánu pro biokoridor Hloučela. 
 
Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: všichni přítomní členové).  

 
 
2. Dotace 
 
Členům komise byla předložena tabulka došlých žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Prostějova na akce související s životním prostředím pro rok 2022 a byli informováni o jejich 
stavu. Žádosti o dotace v částce do 50.000 Kč, které podléhají schválení Radou města 
Prostějova, budou hromadně projednány na dubnovém jednání komise.  Na dnešním jednání 
komise byla projednána žádost o poskytnutí dotace v částce nad 50.000 Kč.  
 
Žádost o dotaci v požadované výši 85.000 Kč podala ZO ČSOP Haná, Komenského nám. 38, 
Němčice nad Hanou, IČO: 71206949 a komise doporučila 85.000 Kč na zajištění péče 
o zraněné volně žijící živočichy v Prostějově. Žádost členové komise doporučili ke schválení 
(Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0).  
 
 
3. Plánované akce 
 

- Dne 26. 3. 2022 proběhne úklid břehů Hloučely, jižní části města Prostějova a okolí 
Vrahovic v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“,  

- Dne 9. 4. 2022 proběhne komunitní sázení na ulici Ječná – její prodloužení 
do Domamyslic (alej s podsadbou), 

- Dne 30. 4. 2022 proběhne komunitní sázení – cyklostezka do Bedihoště (ovocné 
dřeviny), 

- Od 4. 4. 2022 do Velikonoc bude realizována samoobslužná naučná stezka v Botanické 
zahradě, 

- Dne 30. 4. 2022 proběhne Den Země na nám. T. G. Masaryka.  
 
 
4. Různé 
 
      4.1 Kastrační program 

Ing. Martina Cetkovská informovala členy komise o fungování kastračního programu. 
V loňském roce bylo podáno 135 žádostí, vykastrováno 149 zvířat, vyplaceno 41.450 Kč. 
Po navýšení příspěvku na kastraci u kocoura na 600 Kč a u kočky na 1.000 Kč bylo 
v letošním roce k 21. 3. 2022 podáno již 82 žádostí, vykastrováno 97 zvířat a vyplaceno 
79.334 Kč.  
 
4.2 Botanická zahrada - pohlednice  
Mgr. Eva Zatloukalová informovala členy komise o vydání pohlednic pro Botanickou 
zahradu Petra Albrechta v Prostějově. Pohlednice vydalo ČSOP, Regionální sdružení Iris 
ve spolupráci s předsedou komise Liborem Marčanem, který je jejich autorem. 
 
4.3 Pozemky parc. č. 7543/5, 7585/8, 7585/3 v k. ú. Prostějov 
Mgr. Věra Králová požádala na únorovém jednání komise o prověření záměru výstavby 
na předmětných pozemcích v k. ú. Prostějov, který je dotčen změnou UP a mohlo by dojít 
k nárůstu dopravy na ulici Vencovského, což by vedlo k narušení klidové zóny poblíž 
biokoridoru Hloučela.  V této záležitosti se dostavil na jednání komise Ing. arch. Jan 
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Mlčoch, který uvedl, že majitel penzionu STELLA na Olomoucké ulici požádal o změnu 
územního plánu a tři pozemky v jeho vlastnictví byly zahrnuty do 5. změny územního plánu 
a byly přičleněny do ploch stabilizovaných obytných smíšených.  

    
 
 
 
 
 
Prostějov: 24. 3. 2022 
 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 
 
 
Příloha:  
Leták – „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“  

 

 

 


