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ZÁPIS č. 5/2019  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 24. 6. 2019 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Irena Blažková, Božena Sekaninová, Ing. Bc. Erik Machula, Josef 
Jankůj, Zdeněk Gottwald, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Mgr. Ivana 
Hemerková  
 
Omluveni: Markéta Charvátová, Mgr. Věra Králová, Ing. Miroslav Lošťák, Ing. Milada 
Sokolová (náměstkyně primátora), 
 
Neomluveni: Vojtěch Blaha, Bc. Radek Wagner, Mgr. Tomáš Šperka 
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Bc. Vladimír Hofman 
(vedoucí oddělení nakládání s majetkem města, Odbor správy a údržby majetku města) 
 
Program: 1. Zemědělská půda v majetku města (zástupce Odboru správy a údržby majetku 
                     města) 
                 2. Biokoridor Hloučela (představení současného stavu – Ing. Cetkovská) 
                 3. Biocentrum Vrahovice (Ing. Cetkovská) 
                 4. Zahradnická výstava BUGA v Německu (Ing. Cetkovská) 
                 5. Různé 
 
Jednání komise se konalo dne 24. 6. 2019 od 15.00 hod. do 16.40 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 zařazen nový bod a to 
prezentace Zahradnické výstavy BUGA v Německu (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. Zemědělská půda v majetku města (zástupce Odboru správy a údržby majetku města) 
 
Bc. Vladimír Hofman odpovídal na dotazy členů komise ohledně výměry orné půdy v majetku 
města Prostějova a uzavírání pachtovních smluv. Město Prostějov vlastní 124 hektarů orné 
půdy. Jsou to spíše rozorané polní cesty. Se zemědělci jsou uzavírány pachtovní smlouvy, ve 
kterých se uvádí mimo jiné, aby ze strany zemědělců byla půda co nejšetrněji užívána. 
Kontroly, co zemědělec na orné půdě pěstuje, se ze strany města neprovádí. Lze však 
pachtovní smlouvu vypovědět, kdyby město chtělo na pozemcích provést výsadbu, remízky, 
apod. Výpovědní lhůta je v rozmezí od 1 do 7 let.  
Z diskuze vyplynulo, že město vlastní poměrně malou výměru zemědělské půdy, která ale 
svým charakterem (rozorané cesty) může významně přispět k diverzifikaci krajiny. 



 
Komise životního prostředí se následně usnesla na níže uvedeném doporučení do Rady města 
Prostějova (Pro: všichni přítomní členové komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 
Doporučení Radě města Prostějova: 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
prověřit možnost přeměny orné půdy v majetku města na jinak využívané plochy (remízky, 
aleje, atd.). 
 
2. Biokoridor Hloučela (představení současného stavu – Ing. Cetkovská) 
 
Ing. Martina Cetkovská informovala členy komise o historii biokoridoru a o současném stavu. 
Středová část biokoridoru je udržována a spravována společností FCC Prostějov, s.r.o.. 
Východní a západní část je ponechána jako přírodní a stará se o ni Český svaz ochránců 
přírody. V letech 2003 až 2012 byl realizován projekt „Výchova lesních porostů v biokoridoru 
Hloučela“. Jednalo se o víceletý plán ošetřování stromů v biokoridoru, který realizovali 
ochránci přírody ve spolupráci s lesním hospodářem. Po ukončení víceletého projektu byl 
biokoridor dán do pronájmu Lesům města Prostějova, s.r.o. Ukázalo se, že biokoridoru 
nevyhovuje lesnický způsob hospodaření, proto se údržba vrací zpět městu a bude ji provádět 
společnost FCC Prostějov, s.r.o.. 
 
V rámci diskuze členové komise řešili stav rybníčku ve Vrahovicích a kácení i výsadbu stromů 
kolem budované cyklostezky pod mostem na Olomoucké ulici, které by zachytávaly emise 
z dopravy na dálnici. 
 
K problematice realizace revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích by byl na příští 
jednání komise opět přizván zástupce Odboru rozvoje a investic MMPv. 
 
Z diskuze vyplynulo, že biokorioru Hloučela v současné době chybí jasná koncepce a definice 
toho, co od tohoto prostoru město očekává. Z tohoto důvodu bude Hloučela tématem i dalšího 
jednání komise. Členové komise se shodli, že současný stav porostů v biokoridoru je 
neuspokojivý. Komise životního prostředí se následně usnesla na níže uvedeném doporučení 
do Rady města Prostějova (Pro: všichni přítomní členové komise; Proti nebo zdržel se: 
nikdo). 
 
Doporučení Radě města Prostějova: 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
zahájit kroky vedoucí k celkové revitalizaci biokoridoru Hloučela. 
 
 
3. Biocentrum Vrahovice (Ing. Cetkovská) 
 
Ing. Martina Cetkovská informovala členy komise o vytvoření biocentra ve Vrahovicích 
v oblasti za koupalištěm směrem k průmyslové zóně. Zatím je vše v teoretické rovině a jako 
první krok se řeší výkup pozemků. Druhým krokem bude určení využití této oblasti, např. jako 
louky.  
 
Komise životního prostředí se následně usnesla na níže uvedeném doporučení do Rady města 
Prostějova (Pro: všichni přítomní členové komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 
Doporučení Radě města Prostějova: 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova žádá, aby byla zahájena jednání o výkupu 
pozemků.  



 
 
4.  Zahradnická výstava BUGA v Německu (Ing. Cetkovská) 

BUGA (Bundesgartenschau) je německá spolková zahradnická výstava, která se koná 
pravidelně  každý lichý rok ve vybraném německém městě.  Jednou za deset let má tato 
výstava mezinárodní formát, kde prostřednictvím tematických zahrad představuje zahradní 
kulturu různých zemí z celého světa (IGA). Příprava výstavy BUGA probíhá vždy mnoho let 
dopředu (BUGA 2019 v Heilbronnu již od roku 2003). V dnešní době výstavy BUGA neslouží 
jen jako zahradnická show, ale jsou katalyzátorem rozvoje daného území i celého města.  

Zadáním pro BUGA 2019 byla revitalizace bývalé industriální plochy uprostřed města, 
vytvoření a rozvoj nové městské čtvrti, tvorba nových městských parkových ploch s dostatkem 
herních a sportovních aktivit a krajinářské úpravy břehu řeky Neckar, jako blízkého území, 
vhodného pro krátkodobou příměstskou rekreaci a kontakt s přírodou. Samotná plocha 
zahradnické výstavy má více než 40 hektarů. Poprvé v historii výstav BUGA je součástí 
výstavních ploch i zázemí prvních osmi set obyvatel, kteří již bydlí v modelovém projektu 
vznikající nové městské čtvrti. Po roce 2019 se bude tato výstavní plocha dále rozvíjet.  
 
5. Různé 
    

5.1 Alej na ulici J. Lady 
Mgr. Eva Zatloukalová se dotazovala na přesazování aleje v době vegetace z důvodu 
nové výstavby na ulici J. Lady. Odpověď: Uvedenou problematiku řeší Česká inspekce 
životního prostředí. 

 
5.2 Problémy – veřejná zeleň 

Josef Jankůj upozornil na umístění reklamních poutačů mezi stromy na Plumlovské 
ulici, aby nevznikl problém s požadavkem na jejich ořezání. Dále upozornil na ubývání 
ploch zeleně z důvodu budování odstavných ploch (Dolní ulice - Pneuservis Florýk) a 
provádění nové výsadby přímo do plevele, bez provedení předchozího odplevelení 
(sídl. Šárka). 
 

5.3 Proškolení zaměstnanců veřejně prospěšných prací  
Libor Marčan upozornil na potřebu proškolení zaměstnanců veřejně prospěšných 
prací, kteří chemicky likvidují plevel v chodnících, přičemž ničí i zeleň. Mgr. Ivana 
Hemerková dále upozornila, že v Prostějově nejsou používané ochranné kryty na 
rozprašovači a herbicid má velký rozptyl, místo aby působil cíleně.  

 
 
 

     

 
 
 
 
 

 
Prostějov: 26. 6. 2019 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 

 


