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ZÁPIS č. 3/2019  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 18. 3. 2019 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Věra Králová, Božena Sekaninová, Mgr. Martin Hájek Ph. D., 
Mgr. Eva Zatloukalová, Ing. Miroslav Lošťák, Mgr. Tomáš Šperka, Mgr. Ivana Hemerková  
 
Omluveni: Irena Blažková, Markéta Charvátová, Bc. Radek Wagner, Zdeněk Gottwald, 
Josef Jankůj, Ivan Stříteský 
 
Neomluveni: Vojtěch Blaha, Ing. Bc. Erik Machula 
 
Přizváni: Ing. Milada Sokolová (náměstkyně primátora), Ing. Martina Cetkovská (vedoucí 
Odboru životního prostředí), Ing. Jaroslav Chromek (vedoucí oddělení údržby majetku 
města, Odbor správy a údržby majetku města), Ing. Václav Lužný (vedoucí oddělení rozvoje 
a investičních záměrů, Odbor rozvoje a investic) 
 
Program: 1. Rozmístění odpadkových košů v Prostějově 
                 2. Revitalizace sídlišť Moravská a Mozartova 
                 3. Dotace 
                 4. Různé 
 
Jednání komise se konalo dne 18. 3. 2019 od 15.00 hod. do 16.35 hod. v zasedací místnosti 
č. 5 pod věží (přízemí radnice), 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. Rozmístění odpadkových košů v Prostějově 
 
Členové komise na únorovém jednání 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 dnešním jednání komise Mgr. Martin Hájek 
Ph. D. navrhl další lokality pro umístění odpadkových košů v Prostějově (viz příloha zápisu). 
Dále byly navrženy lokality jako ul. Říční, propoj ulic Barákova a Vrahovická.  
 
K uvedené problematice byl na dnešní jednání přizván zástupce Odboru správy a údržby 
majetku města MMPv, který informoval členy komise o problematice rozmisťování 
odpadkových košů ve městě Prostějově: 
 
V Prostějově je rozmístěno celkem 1.068 ks odpadkových košů různých typů a velikostí. 
Nejčastěji používaným typem je plastový odpadkový koš o objemu 50 l na kovovém sloupku. 



Roční náklady na výsyp a svoz odpadu z odpadkových košů jsou cca 900.000 Kč s DPH. 
V roce 2018 bylo z odpadkových košů svezeno 234 tun odpadu, což představuje finanční 
objem cca 735.000 Kč. Výsyp a svoz odpadkových košů probíhá podle harmonogramu 
v pracovní dny pondělí až pátek, kdy jsou odpadkové koše vyváženy podle intenzity 
využívání denně nebo 1x týdně. 
Při instalaci nových košů se zohledňuje umístění na pozemcích v majetku města, umístění 
inženýrských sítí (el. vedení NN, spojovací a optické kabely), průchodnost a průjezdnost 
komunální techniky, umístění v blízkosti bytových nebo rodinných domů. V současné době 
okrskový strážníci Městské policie Prostějov hledají vhodné lokality pro umístění dalších 
odpadkových košů, které předávají na Odbor správy a údržby majetku města MMPv. 
Následně budou tyto návrhy vyhodnoceny a předloženy k projednání na poradu primátora 
MMPv. Vzhledem k dostatečnému celkovému počtu odpadkových košů ve městě se 
předpokládá částečný nákup a dále přemístění košů v rámci města. Pro srovnání jsou 
uvedeny počty odpadkových košů ve vybraných městech v ČR: 
- Přerov 970 ks, 
- Mladá Boleslav cca 800 ks, 
- Chomutov cca 800 ks, 
- Znojmo 829 ks, 
- Ostrava cca 3000 ks, 
- Praha cca 7000 ks. 
  
 
2. Revitalizace sídlišť Moravská a Mozartova 
 

Zástupce Odboru rozvoje a investic MMPv prezentoval na komisi návrhy revitalizace sídlišť 

Moravská a Mozartova v Prostějově. Vypracování návrhů předcházelo veřejné projednání i 
dotazníkové šetření a získané poznatky byly do nich zapracovány. Návrhy projektů se nyní 
předkládají ke schválení do Rady města Prostějova i do Zastupitelstva města Prostějova.  
 
V návrhu regenerace sídliště Mozartova se řeší rekonstrukce stávající zeleně, zvýšení počtu 
parkovacích míst, úprava veřejných prostor – povrchů a doplnění herních prvků, dále také 
možnost zapojení majitelů nemovitostí do budování retenčních nádrží na dešťovou vodu. 
 
V návrhu regenerace sídliště Moravská se řeší hlavně problematika hluku, který by se dal 
vyřešit vybudováním zelených předstěn. Dále se zde řeší zkulturnění okolí Mlýnského 
náhonu, zastřešení parkování fotovoltaickými panely, zelené střechy, propustné a 
polopropustné povrchy, apod. 
 
V současné době, kdy se řeší zadržování dešťových vod v krajině, Odbor rozvoje a investic 
vytypovává objekty v majetku města, zda by šly z jejich střech dešťové vody využívat. Již 
nyní, v rámci investičních akcí, navrhují řešit ze zpevněných ploch odvod dešťových vod do 
vsaku nebo přepadem do dešťové kanalizace. 
 
Pan předseda doplnil projednávané téma o informaci, že z Operačního programu Životního 
prostředí lze získat dotace na výměnu povrchů nepropustných za propustné. 
 

Na příští jednání komise by se dostavil opět zástupce Odboru rozvoje a investic MMPv a 

prezentoval dokument „Smart Prostějov“. 
 
 
3. Dotace 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala další dvě žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019 v částce do 50.000 Kč.  



Projednané žádosti byly komisí doporučeny ke schválení. (Pro: všichni přítomní členové 
komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). Ing. Eva Zatloukalová oznámila střed zájmu při 
hlasování o žádosti ZO ČSOP Bělozářka. 
 

3.1 ZO ČSOP Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO: 720 27 266, si podala 
žádost o dotaci v požadované výši 5.000 Kč a komise doporučila 5.000 Kč na obnovu 
studánek na Prostějovsku.     
 
3.2 ZO ČSOP ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 657 60 301, si podala 
žádost o dotaci v požadované výši 12.000 Kč a komise doporučila 12.000 Kč na podporu 
činnosti oddílu Mladých ochránců přírody Rejsci.     
 

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

4.1 Monitoring čistoty ovzduší 
Předseda komise informoval členy o činnosti společnosti Dustee Technologies s.r.o. 
z Ostravy, která nabízí měřící zařízení čistoty ovzduší schopné zachytit prachové 
částice již od jednoho mikrometru. Zařízení lze umístit kdekoliv ve městě. Sbíraná 
data se vyhodnocují a výsledek se zobrazuje do mapy. Na příští jednání komise 
budou přizváni zástupci firmy. 

 
4.2 Krmení kachen na rybníku 

Mgr. Eva Zatloukalová informovala členy komise o dopise obyvatelky města, která 
žije v blízkosti Krasického rybníka, se žádostí o umístění cedule se zákazem krmení 
kachen. Paní náměstkyně informovala členy komise, že se již uvedená problematika 
řeší. 
 

4.3 Úklidová akce „Ukliďme Česko“ 
Ing. Martina Cetkovská pozvala členy komise na úklidovou akci „ Ukliďme Česko“, 
která se bude konat dne 6. dubna 2019. Paní náměstkyně Ing. Sokolová informovala 
o úklidu organizovaném Okrašlovacím spolkem, Mgr. Zatloukalová o úklidu 
organizovaném ČSOP na Hloučele a Libor Marčan o úklidu okolí Romže spolkem 
Přátelé města Prostějova a Moravským rybářským svazem. 

 
 
 

     
 
 
 
 

 
Prostějov: 19. 3. 2019 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 
 

 
 


