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ZÁPIS č. 1/2019  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 28. 1. 2019 
 
 
Přítomni: Libor Marčan, Irena Blažková, Markéta Charvátová, Mgr. Věra Králová, Vojtěch 
Blaha, Božena Sekaninová, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Ing. Bc. Erik 
Machula, Josef Jankůj, Ing. Miroslav Lošťák  
 
Omluveni: Mgr. Tomáš Šperka, Mgr. Ivana Hemerková, Bc. Radek Wagner, Zdeněk 
Gottwald 
 
Přizváni: Ing. Milada Sokolová (náměstkyně primátora), Ing. Martina Cetkovská (vedoucí 
Odboru životního prostředí) 
 
 
Program: 1. Zahájení 
                 2. Předání jmenovacích dekretů členům komise a představení členů 
                 3. Diskuze nad prioritami komise 
                 4. Různé 
 
Jednání komise se konalo dne 28. 1. 2019 od 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 5 pod věží 
(přízemí radnice), nám. T. G. Masaryka č. 130/14, Prostějov.  
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1. Zahájení 
 
Jednání zahájil předseda komise Libor Marčan přivítáním členů na prvním jednání komise ve 
volebním období 2018 – 2022 a seznámil je s programem jednání.  
Současně byli členové komise seznámeni s usnesením Rady města Prostějova, vztahujícím 
se k určení členů volených orgánů statutárního města Prostějova ke zpracování osobních 
údajů v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností člena komise. Členové komise 
podepsali zápis o seznámení se s uvedenými informacemi. 
 
2. Předání jmenovacích dekretů členům komise a představení členů 
 
Předseda komise předal členům jmenovací dekrety. Následně se členové stručně představili 
a uvedli důvody svého členství v komisi a své očekávání.  
 
3. Diskuze nad prioritami komise 
 
Předseda komise představil nástin priorit Komise životního prostředí Rady města Prostějova 
pro funkční období 2018 – 2022, který je přílohou tohoto zápisu.  
Diskuze nad prioritami komise se týkala mimo jiné i těchto témat: 

- Územní plán města Prostějova,  
- Investiční akce města ve vztahu k životnímu prostředí, 



- Naučná stezka kolem Plumlovské přehrady, 
- Strategie rozvoje zeleně, 
- Výsadba stromů kolem polních cest, 
- Discgolfové hřiště v Kolářových sadech. 

 
 
4. Různé 
 
    4.1 Plán jednání komise v roce 2019 
 
    Jednání komise životního prostředí v roce 2019 bude probíhat od 15.00 hod. v zasedací  
     místnosti č. 5 pod věží v těchto termínech:  
    18. února; 18. března; 13. května; 24. června; 9. září a 4. listopadu. 

 
     
    4.2 Odkazy na webové stránky 

 
Strategie rozvoje zeleně 
 

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/informace-z-odboru/odbor-zivotniho-
prostredi/ 

 
 
Územní plán Prostějov 
 

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/informace-z-odboru/odbor-uzemniho-planovani-a-
pamatkove-pece/uzemni-planovani/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prostějov: 29. 1. 2019 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 
 
 
 
Příloha:  
Nástin priorit Komise životního prostředí Rady města Prostějova pro funkční období 2018 - 2022  
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