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ZÁPIS č. 2/2019  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 18. 2. 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, Mgr. Tomáš Šperka, Mgr. Ivana Hemerková, 
Bc. Radek Wagner, Zdeněk Gottwald 
 
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 majetku) 
 
 
Program: 1. Prezentace – Výsadba stromů podél polních cest 
                 2. Materiál ohledně užití fondu zeleně 
                 3. Projednání žádostí o poskytnutí dotací na akce související se životním  
                     prostředím 
                 4. Různé 
 
Jednání komise se konalo dne 18. 2. 2019 od 15.00 hod. do 16.20 hod. v zasedací místnosti 
č. 5 pod věží (přízemí radnice), nám. T. G. Masaryka č. 130/14, Prostějov.  
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1. Prezentace – Výsadba stromů podél polních cest 
 
Jednání komise se zúčastnila zástupkyně Odbor správy a údržby majetku města MMPv a 
seznámila členy komise s prezentací týkající se realizované a plánované výsadby stromů 
podél polních cest.  
 
V roce 2014 byly vytipovány tři lokality v jižní části města Prostějova, na kterých bylo možné 
realizovat předepsanou náhradní výsadbu stromů, jako možnou kompenzaci ekologické újmy 
za pokácené stromy. Jednalo se o pozemky parc. č. 482 v k. ú. Krasice (lokalita č. 1), parc. 
č. 565 a parc. č. 562/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova (lokality č. 2 a č. 3). Na jaře roku 2016 
byla realizována výsadba ovocných stromů v lokalitě č. 1 a na části úseku lokality č. 3. Na 
podzim roku 2018 byla zrealizována druhá etapa výsadby v lokalitě č. 3. V roce 2018 byly 
vytipovány další dvě lokality pro výsadbu a to pozemky parc. č. 444/1 v k. ú. Domamyslice 
(lokalita č. 4) a parc. č. 537 v k. ú. Krasice (lokalita č. 5). Na podzim roku 2018 byla 
zrealizována výsadba 40 kusů stromů (slivoň, třešeň, ořešák) v lokalitě č. 4 a 38 kusů stromů 
(topol černý) v lokalitě č. 5.     
 
2. Materiál ohledně užití fondu zeleně 
 

Zástupkyně Odbor správy a údržby majetku města MMPv prezentovala na komisi také 

materiál týkající se návrhu využití finančních prostředků z fondu zeleně. Komise životního 
prostředí se následně usnesla na níže uvedeném doporučení do Rady města Prostějova. 



Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Členové Komise životního prostředí byli na jednání komise seznámeni s návrhem využití 
finančních prostředků z fondu zeleně na akce související s obnovou veřejné zeleně na území 
města Prostějova na jaře roku 2019. 
 
Jedná se o následující akce: výsadba letniček na náměstí T. G. Masaryka; výsadba letniček 
do 3 ks Garsy věží na nám. T. G. Masaryka a Pernštýnském nám.; obnova zeleně na 
kruhovém objezdu Kostelecká – Přikrylovo nám.; obnova zeleně podél CS na ul. Rejskova 
(druhá část od ul. Partyzánská po ul. Šafaříkova). 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
schválit tento návrh akcí pro jaro roku 2019. Pro jejich realizaci budou využity finanční 
prostředky z fondu zeleně.  
 
 
3. Projednání žádostí o poskytnutí dotací na akce související se životním prostředím 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala celkem čtyři žádosti o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019 v částce do 50.000 
Kč a jednu žádost v částce nad 50.000 Kč.  
Všechny projednané žádosti byly komisí doporučeny ke schválení (Pro: všichni členové 
komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 

3.1 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Prostějov, Melantrichova 622/55, 
Prostějov, IČO: 163 67 812, si podala žádost o dotaci v požadované výši 37.500 Kč a 
komise doporučila 7.000 Kč na boj proti nebezpečným nemocem včel.     
 
3.2 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Prostějov, Melantrichova 622/55, 
Prostějov, IČO: 163 67 812, si podala žádost o dotaci v požadované výši 40.000 Kč a 
komise doporučila 12.000 Kč na vzdělávání, zvyšování odbornosti, získávání nových 
členů. Členové komise se usnesli, že doporučená částka by se týkala pouze příspěvku 
na cestovné přednášejících ve výši 2.000 Kč a příspěvku na sál pro pořádání přednášek 
ve výši 10.000 Kč.     
 
3.3 ZO ČSOP Haná, Komenského nám. 38, Němčice nad Hanou, IČO: 712 06 949, si 
podala žádost o dotaci v požadované výši 82.000 Kč a komise doporučila 82.000 Kč na 
zajištění péče o zraněné živočichy z katastru města Prostějova.     
 
3.4 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, Daliborka 3, 
Prostějov, IČO: 004 33 829, si podalo žádost o dotaci v požadované výši 11.500 Kč a 
komise doporučila 11.500 Kč na soubor aktivit pro děti a mládež. 
 
3.5 Mourek Prostějov z. s., Winklerova 12, Prostějov, IČO: 065 43 472, si podal žádost 
o dotaci v požadované výši 30.000 Kč a komise doporučila 30.000 Kč na pomoc 
opuštěným kočkám a zamezení jejich přemnožení. 

 
Další čtyři žádosti o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč byly odloženy na příští jednání 
komise. Jedná se o žádosti těchto subjektů: ZO ČSOP ORIOLUS, ZO ČSOP Bělozářka, 
Zdraví od malička, z. s. a Český svaz chovatelů – ZO Prostějov. 
      
4. Různé 
    

4.1 Realizace květné louky v centru města Prostějova (v okolí zámku) 
Předseda komise navrhl využití plochy v okolí zámku jako květné louky. V současné 
době slouží plocha dočasně pro volné pobíhání psů. Na příští jednání komise budou 



přizváni zástupci Odboru rozvoje a investic MMPv, kteří dlouhodobě zpracovávají 
koncepci využití plochy kolem zámku, aby byl celý prostor řešen jako celek.  

 
4.2 Sečení trávy v období sucha 

Na dotaz na výšku sečení trávníků v období sucha bylo odpovězeno pracovníkem 
FCC, že z dlouholeté zkušenosti pracovníků, kteří provádí sečení, jsou sekačky 
nastavovány tak, aby se seklo v závislosti na terénních nerovnostech a počasí. 
 

4.3 Další plochy pro výsadbu zeleně 
Komise navrhuje Odboru správy a údržby majetku města MMPv v rámci užití 
finančních prostředků z fondu zeleně zaměřit se příště i na výsadbu veřejné zeleně 
v oblasti sjezdu na Dolní ulici, kde jsou v současné době použity pouze oblázky.  

 
4.4 Úklid bioodpadu a psích exkrementů (biokoridor Hloučela – ul. Vencovského)  

V oblasti ulice Vencovského v Prostějově se nachází množství bioodpadu na březích  
Hloučely a psí exkrementy, pro které v uvedené lokalitě nejsou rozmístěny speciální 
koše. Dle sdělení pracovnice Odboru správy a údržby majetku města je možné psí 
exkrementy ukládat do běžných odpadkových košů, protože se nejedná o 
nebezpečný odpad, a pracovník FCC již po zimě provádí úklidy na čtyřkolce. 

 
4.5 Rozmístění odpadkových košů ve městě Prostějově 

Členové komise upozorňovali na nedostatečné množství odpadkových košů v těchto 
lokalitách: ul. Josefa Lady po zimní stadion, biokoridor Hloučela od ul. Kostelecké po 
ul. Tichou, ul. Vencovského. 
Na příští jednání komise bude přizván zástupce Odboru správy a údržby majetku 
města MMPv, aby informoval členy komise o problematice rozmisťování 
odpadkových košů ve městě Prostějově.  
 

Komise životního prostředí se následně usnesla na níže uvedeném doporučení do Rady 
města Prostějova. 

 
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 

Komise životního prostředí ze závěru diskuze o rozmístění odpadkových košů ve městě 
Prostějově doporučuje Radě města Prostějova pověřit Městskou policii Prostějov, v rámci 
pochůzek, aby zmapovala oblasti ve městě, kde je nedostatek odpadkových košů. 

 
     

 
 
 
 

 
Prostějov: 19. 2. 2019 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 
 

 
 

 


