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ZÁPIS č. 6/2019  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 9. 9. 2019 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Božena Sekaninová, Ing. Bc. Erik Machula, Josef Jankůj, Mgr. Martin 
Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Mgr. Ivana Hemerková, Markéta Charvátová, Mgr. Věra 
Králová,  Bc. Radek Wagner, Mgr. Tomáš Šperka 
 
Omluveni: Ing. Miroslav Lošťák, Zdeněk Gottwald, Ing. Milada Sokolová (náměstkyně 
primátora) 
  
Neomluveni: Irena Blažková 
 
Přizváni: 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. Zelené stěny (Ing. Cetkovská) 
                 2. Přehled plnění přijatých usnesení a úkolů (p. Marčan) 
                 3. Květnaté louky a letničky z přímého výsevu (p. Říhová) 
                 4. Užití prostředků z fondu zeleně (p. Marčan) 
                 5. Zavlažovací vaky (p. Říhová) 
                 6. Různé 
 
Jednání komise se konalo dne 9. 9. 2019 od 15.00 hod. do 16.05 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 bylo změněno pořadí 
projednávání bodů programu a nahrazen bod „Ozelenění orné půdy v majetku města na 
konkrétních příkladech“ bodem „Přehled plnění přijatých usnesení a úkolů“ (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. Zelené stěny (Ing. Cetkovská) 
 
Ing. Martina Cetkovská na příští jednání komise připraví prezentaci, i s obrázky, týkající se 
využívání zelených stěn v rámci Smart City. 
 
2. Přehled plnění přijatých usnesení a úkolů (p. Marčan) 
 
Předseda komise přednesl na jednání přehled plnění přijatých usnesení a úkolů: 
 
- Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
zabývat se možností výsevu kvetoucích luk ve městě. 
 
viz následující příspěvek paní Říhové (bod č. 3 programu). 



- 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.). 
 
Možnosti se prověřují, hledají se volné plochy. Představení možností na komisi v listopadu. 
 
- Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
zahájit kroky vedoucí k celkové revitalizaci biokoridoru Hloučela. 
 
Rada města Prostějova se na příštím zasedání seznámí s již zpracovanými materiály (Ing. 
arch. Sendler). O dalším postupu budeme informování na příštím jednání komise. 
 
- K problematice realizace revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích by byl na příští 
jednání komise opět přizván zástupce Odboru rozvoje a investic MMPv. 
 
Ing. Lužný je na jednání v Olomouci, přislíbil účast na komisi v listopadu, kde nám vše 
představí. Momentálně běží výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, která by 
měla být hotová do března příštího roku. 
 
- Komise životního prostředí Rady města Prostějova žádá, aby byla zahájena jednání o výkupu 
pozemků pro biocentrum ve Vrahovicích. 
 
Majitelům pozemků v lokalitě biocentra byla odeslána nabídka k výkupu 15 m širokého pásu 
podél říčky Valová. Jednalo by se o první krok k odclonění Vrahovic od průmyslové zóny novou 
výsadbou v této lokalitě. „Míč“ nyní leží na straně majitelů pozemků. 

 
 
3. Květnaté louky a letničky z přímého výsevu (p. Říhová) 
 
Paní Říhová informovala členy komise o výsevu květnatých luk a letniček ve městě Prostějově. 

 
KVĚTNATÉ LOUKY V PROSTĚJOVĚ 
S výsevem květnatých luk začalo Město Prostějov již v roce 2009 a to v části lesoparku 
Hloučela od ul. Olomoucká a na ul. Brněnská na levé straně od kruhového objezdu, kde se 
vysela kopretinová směs od firmy Planta naturalis. V roce 2015 se pokračovalo s výsevem 
květnatých luk s podílem letniček na kruhovém objezdu na ul. Plumlovská. Na kruhovém 
objezdu byla vyseta směs Baroko od společnosti Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov. Směs 
Baroko je složená z 20% trav, 50% bylin a 30% letniček. V roce 2016 byla plocha doplněna o 
strojní výsev cibulovin (směs bílých narcisů a oranžovo-žlutých tulipánů; 22 400 ks cibulí na 
280 m²). Dále se pokračovalo s výsevem květnatých luk s podílem letniček v příkopu podél 
cyklostezky na ul. Brněnská (levá strana). V příkopu byla na dvou místech vyseta směs Baroko 
a Rondel. V roce 2015 byla oseta plocha na Brněnské ul. před hřbitovem letničkovou směsí 
pro přímý výsev Středověk. Jedná se o  letničkovou travní směs, která má skutečně středověký 
původ. Kvetení začíná modrými odstíny, v průběhu sezóny pokračuje oranžovou a končí 
červenou barvou kvetení. Pro velký úspěch se v roce 2016 plocha osela stejnou směsí a 
vysadilo se  9 ks lip. Na jaře 2017 se plocha před hřbitovem osela letničkovou směsí pro přímý 
výsev Orient. Jedná se o  letničkovou travní směs, která vyniká především teplými barvami od 
žluté přes oranžovou až po červenou. Na podzim 2017 byla plocha doplněna o strojní výsev 
cibulovin. Na plochu cca 100 m² bylo vysazeno 14 000 ks crocusů, narcisů a modřenců. V roce 
2018 se realizovaly výsevy květnatých luk na dvou plochách v Kolářových sadech. Jedná se 
o vytrvalé směsi s podílem letniček FLAMENGO A RONDEL. 
 
 
PROJEKT ROZŠÍŘENÍ KVĚTNATÝCH LUK V PROSTĚJOVĚ 
Město Prostějov na podzim letošního roku bude pokračovat v rozšíření květnatých luk  
na území města. Květnaté louky budou vysety na ploše cca 6 440 m². Na výsev budou použity 
směsi od firmy Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov  a ZD Lešany (Ing. Jiřího Tomana).  



- 3 940 m² - květnatých luk (bez příměsi letniček) v lokalitách (ul. J. Lady podél CS,  
ul. Okružní podél protihlukové stěny od ul. Dolní, sídl. Svobody mezi blok 2 a 3, 
lesopark Hloučela – nový park, ul. Brněnská - levá strana příkopu  od rondelu,   
ul. Vrahovická podél bývalého Agrostroje, ul. Janáčkova naproti autobusovému 
nádraží), 

- 100 m² květnatých luk s příměsí letniček (křižovatka Olomoucká - Vápenice - Újezd -u 
kostela Milosrdných bratří), 

- 2 400 m² - kopretinová směs v lokalitách Močidýlka, ul. Dolní-nájezd na D 46. 
 
PÁSY LETNIČEK Z PŘÍMÉHO VÝSEVU 
V roce 2019 se realizovaly výsevy letničkových směsí z přímého výsevu na ul. Dolní na ploše 
cca 200m², ve Smetanových sadech podél hradeb a v ploše trávníku pod altánem  na ploše 
cca 150 m². Opět byla oseta plocha podél cyklostezky u hřbitova na Brněnské ul. 

 
 
4.  Užití prostředků z fondu zeleně (p. Marčan) 
 

Odbor správy a údržby majetku města MMPv předložil na komisi materiál týkající se využití 
finančních prostředků z fondu zeleně na projekt rozšíření květnatých luk v Prostějově (viz bod 
3) a strojní výsadbu cibulovin na celkové ploše 332 m² v lokalitě J. Lady podél komunikace 
poblíž DPS domů, dále na Plumlovské ulici v zeleném pásu od Penny marketu po benzinku 
OMW i v Kolářových sadech podél mlýnského náhonu.  

Členové komise se seznámili s předloženým materiálem a hlasovali o využití finančních 
prostředků z fondu zeleně na podzimní výsadbu. Využití prostředků bylo schváleno všemi 
přítomnými členy komise (Pro: všichni přítomní členové komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 
 
5. Zavlažovací vaky (p. Říhová) 
 
Odbor správy a údržby majetku města MMPv zakoupil 60 ks  zavlažovacích 
vaků  TREEGATOR ORIGINAL. Jedná se o vak pro nezávislou kapkovou zálivku nově 
vysazených i vzrostlých stromů s průměrem kmene až 8 cm, který pojme 57 litrů vody. Tu 
postupně uvolňuje po dobu 9 hodin. Vak je možný instalovat ke kmeni stromu nebo 
stabilizačním kůlům. 
Zavlažovací vaky budou rozmístěny k předem vybraný dřevinám, u kterých je pozorována 
snížená vitalita (např. Kolářovy sady, plocha Studentská – před bývalými kasárnami v 
Jezdecké ul., sídl. Hloučela, atd.). Zde zůstanou cca 2 dny. Následně budou vaky přemístěny 
k dalším potřebným dřevinám.  
 
 
6. Různé 
    

6.1 Nadjezd na Kralické ulici 
Mgr. Ivana Hemerková se dotazovala na možnost nahrazení kamínků kolem silnice 
zeleným pásem. 
 

6.2 Elektrifikace městské hromadné dopravy 
Paní Božena Sekaninová informovala členy komise o možnosti získání dotace na 
elektrifikaci městské hromadné dopravy. Na příští jednání komise bude zařazeno jako 
bod k projednání. 
 

6.3 Firma Dustee Technologies s.r.o.  
Mgr. Martin Hájek Ph. D. vznesl dotaz, zda by se na některé z dalších jednání komise 
mohla znovu pozvat společnost Dustee Technologies s.r.o. z Ostravy, která nabízí 
měřící zařízení čistoty ovzduší schopné zachytit prachové částice již od jednoho 



mikrometru. Mgr. Eva Zatloukalová navrhla pozvat někoho ze zástupců města Opavy 
k podání informací, jaké mají se společností zkušenosti.  
 

6.4 Nepořádek u kontejnerů na Husově náměstí 
Paní Markéta Charvátová upozornila na znečišťování okolí kontejnerů umístěných na 
Husově náměstí.  

 
6.5 Investiční akce na rok 2020  

Pan Josef Jankůj navrhl přizvat na další jednání komise zástupce Odboru rozvoje a 
investic MMPv, aby členy komise informoval o akcích týkajících se životního prostředí, 
které budou zařazeny do rozpočtu na příští rok. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prostějov: 9. 9. 2019 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 

 

 


