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ZÁPIS č. 4/2019  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 13. 5. 2019 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Věra Králová, Božena Sekaninová, Mgr. Martin Hájek Ph. D., 
Mgr. Eva Zatloukalová, Ing. Miroslav Lošťák, Mgr. Tomáš Šperka, Markéta Charvátová, Bc. 
Radek Wagner, Josef Jankůj, Ing. Bc. Erik Machula 
 
Omluveni: Irena Blažková, Mgr. Ivana Hemerková, Zdeněk Gottwald, Nicola Carić a František 
Šváb (zástupci firmy Dustee Technologies s.r.o.) 
 
Neomluveni: Vojtěch Blaha  
 
Přizváni: Ing. Milada Sokolová (náměstkyně primátora), Ing. Martina Cetkovská (vedoucí 
Odboru životního prostředí), Ing. Václav Lužný (vedoucí oddělení rozvoje a investičních 
záměrů, Odbor rozvoje a investic) 
 
Program: 1. Prezentace projektu Dustee 
                 2. Prezentace „Smart City“ 
                 3. Dotace (Zdraví od malička, z. s.) 
                 4. Prezentace „Kvetoucí louky ve městě“  
                 5. Různé 
 
Jednání komise se konalo dne 13. 5. 2019 od 15.00 hod. do 16.45 hod. v zasedací místnosti 
č. 5 pod věží (přízemí radnice), nám. T. G. Masaryka č. 130/14, Prostějov.   
 
Členové komise odsouhlasili pozměněný program jednání, kdy byl vypuštěn bod 1 z důvodu 
omluvy zástupců firmy Dustee Technologies s.r.o. z 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. Prezentace projektu Dustee - vypuštěn 
 
 
2. Prezentace „Smart City“ 
 
Zástupce Odboru rozvoje a investic MMPv prezentoval na komisi koncept „Smart City“, který 
využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. 
Hlavním cílem je udržitelný rozvoj a správa města. V těchto dvou klíčových oblastech jsou 
podrobně řešena následující témata: 

- udržitelný ROZVOJ (Plánování; Investování – zásady pro výběr a tvorbu projektů; 
Ekologická a kvalitní výstavba, investice a plánování; Udržitelná mobilita), 

- efektivní SPRÁVA (Ekologické a efektivní odpadové hospodářství; Chytré systémy 
řízení energetiky vč. veřejného osvětlení; Bezpečnost – systémy kontroly a sběru dat; 



Městský mobiliář – smysluplné zavádění chytrých prvků městského mobiliáře; 
Spolupráce – e-government, podpora, financování (dotace) a regulace). 

 
 
Celé znění dokumentu je přílohou tohoto zápisu. Příští rok bude provedena, na základě 
připomínek, aktualizace dokumentu. V rámci diskuze nad uvedeným dokumentem se řešila 
možnost využívání dešťových vod ve městě Prostějově k zálivce nebo splachování WC, jak 
ze staveb veřejných, tak i ze staveb v soukromém vlastnictví. Komise životního prostředí se 
následně usnesla na níže uvedeném doporučení do Rady města Prostějova. 
 
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova, aby 
se město, v rámci řešení problematiky využívání dešťových vod, zabývalo vytvořením fondu 
na podporu nakládání s dešťovými vodami u soukromých objektů. 
 
 
3. Dotace (Zdraví od malička, z. s.) 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala další žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019 v částce do 50.000 Kč. Jednalo se o 
žádost subjektu Zdraví od malička, z. s. , Bílovice – Lutotín 15, PSČ: 798 41, IČO: 042 21 796, 
na akci „SWAP bazar jaro a podzim“ ve výši 10.000 Kč.  
 
Komise nedoporučuje žádost ke schválení, jelikož uvedená akce nesouvisí se životním 
prostředím. (Pro: nikdo; Proti: všichni přítomní členové komise).  
 
Zbývající žádost o poskytnutí dotace v částce do 50.000 Kč byla odložena na příští jednání 
komise. Jedná se o žádost Českého svazu chovatelů – ZO Prostějov. 
      
 
4. Prezentace „ Kvetoucí louky ve městě“ 
 
Předseda komise přednesl prezentaci týkající se funkce a využití květnaté louky v sídlech. 
Výhodou umístění louky ve městě je lepší práce s vláhou, částečné nahrazení keřů za 
účelem pohlcování prachu, pastva pro včely, obecné zvýšení biodiverzity, využitelnost pro 
výchovu a vzdělávání. Při zakládání louky je nutné odhumusování, zabránění zarůstání 
nežádoucími druhy, snižování druhové pestrosti. Pro realizaci kvetoucích luk je třeba najít 
vhodné plochy ve městě, pozvat odborníky, jednat s průmyslovými podniky. 
 
Návrhy, kde v Prostějově realizovat kvetoucí louky: 

- u kostela sv. Jana Nepomuckého mezi silnicí a chodníkem, 
- plocha vedle zámku, 
- plocha před sokolovnou, 
- plochy kolem obchvatů, 
- kruhový objezd na Plumlovské ulici, 
- Vrahovická a Českobratrská ulice, 
- průmyslové podniky. 

 
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
zabývat se možností výsevu kvetoucích luk ve městě.  
 



5. Různé 
    

5.1 Podněty ohledně zeleně a rybníka (Libor Marčan) 
- samovolné vysazování nekvalitních sazenic javorů a hlohů v lipové aleji na ul. 
Svatoplukova č. 39, 45, 
- nevykácená suchá bříza na ul. Žeranovská 21, 
- dva suché stromy na ul. Krapkova 5 u Starorežné, 
- nevzešlá krajní lípa v aleji lip na ul. J. Lady u zimního stadionu, 
- možnost zřízení ostrůvku na rybníku v Drozdovicích místo stávajícího poloostrůvku. 

 
5.2 Den Země  

Mgr. Eva Zatloukalová poděkovala panu předsedovi za prezentaci aktivit města v rámci 
Dne Země. 
 

      5.3 Zahrada Národního domu 
            - dotaz na kácení jírovců při rekonstrukci Národního domu v době vegetačního klidu a  
            dotaz na kvalitu následné výsadby.  
 
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
prověřit kvalitu nové výsadby v zahradě Národního domu a případně sjednat nápravu.  

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
Prostějov: 15. 5. 2019 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 
 

 
 
Příloha:  
-koncept „Smart City“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


