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ZÁPIS č. 7/2019  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 4. 11. 2019 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Irena Blažková, Ing. Miroslav Lošťák, Zdeněk Gottwald, Josef Jankůj, 
Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Markéta Charvátová, Mgr. Tomáš Šperka 
 
Omluveni: Ing. Bc. Erik Machula, Božena Sekaninová, Mgr. Věra Králová,  Bc. Radek 
Wagner, Ing. Milada Sokolová (náměstkyně primátora) 
  
Neomluveni: Mgr. Ivana Hemerková 
 
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), Ing. Václav Lužný (vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů, Odbor rozvoje 
a investic) 
 
Program: 1. Prezentace Zelené fasády (Ing. Cetkovská) 
                 2. Revitalizace rybníčku ve Vrahovicích (Ing. Lužný) 
                 3. Nový park Okružní (Ing. Lužný) 
                 4. Projekt „Sladké sny ježku“ (p. Marčan) 
                 5. Úprava veřejného prostranství před školou na Husově náměstí 
                     (p. Marčan, Ing. Cetkovská) 
                 6. Různé 
 
Jednání komise se konalo dne 4. 11. 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 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. Prezentace Zelené fasády (Ing. Cetkovská) 
 
Ing. Martina Cetkovská na jednání komise připravila prezentaci, i s obrázky, týkající se 
využívání zelených fasád v rámci Smart City. Kromě zelených fasád lze užívat i fasádní 
kořenové čistírny a zelené střechy. Tyto zelené prvky pomáhají ke snižování teploty objektů, 
na kterých jsou umisťovány. Zelené střechy mohou být intenzivní (pochůzné, je nutná jejich 
závlaha) a extenzivní (nepochůzné, nepotřebují závlahu, jsou tvořeny z rozchodníků a z 
netřesků).  
Umisťování zelených prvků se plánuje realizovat ve městě Prostějově při nových investicích a 
to především na objektech v majetku města. Jednou z takových investic bude nová budova 
Českého svazu ochránců přírody, Regionálního sdružení IRIS na Husově náměstí, která 



vznikne na místě současného objektu, který bude odstraněn. U nově vzniklého objektu bude 
realizována extenzivní zelená střecha, vysazeny popínavky kolem sloupů stříšky, na šikmé 
střeše umístěny solární panely a dešťová voda zachytávána a využívána na splachování WC.  
Dále bude na objektu Sportcentra realizována zelená fasáda a na přístavbě objektu Duhy na 
Školní ulici zelená střecha.  
 
 
2. Revitalizace rybníčku ve Vrahovicích (Ing. Lužný) 
 
Ing. Václav Lužný informoval členy komise o revitalizaci rybníčku ve Vrahovicích. Projekt 
revitalizace zpracovává firma Regioprojekt Brno, s. r. o. Revitalizace bude zahrnovat 
odbahnění rybníčku, zpevnění břehů, opravu výpustního zařízení, odstranění původního 
potrubí z pivovaru, upravení a doplnění zeleně a celkovou kultivaci prostoru. 
 
 
3. Nový park Okružní (Ing. Lužný) 
 
Ing. Václav Lužný informoval členy komise o realizaci parku na ulici Okružní. V parku bude 
realizován vodní prvek tvořený betonovou vanou s valouny, do níž budou svedeny dešťové 
vody z budoucí okolní výstavby. V parku jsou projektovány také terénní modulace, které do 
budoucna vytvoří prostor např. pro komunitní grilování. Garantem projektové dokumentace 
bude Zahrada Olomouc, s.r.o. V současnosti je již znám zhotovitel stavby a park by měl být 
dokončen v polovině roku 2020. Ing. Lužný rovněž informoval o využití dotací na stavbu tohoto 
parku. 
 
 
4.  Projekt „Sladké sny ježku“ (p. Marčan) 

Projekt se zabývá vybudováním soustavy zimovišť pro ježky, bezobratlé živočichy, apod. 
Jednalo by se o navršené shrabané listí přikryté větvemi. Zimoviště by byla doplněna 
edukačními tabulkami. Odbor správy a údržby majetku města MMPv vytipoval v Prostějově 
deset vhodných míst: dvě místa v Kolářových sadech (u MŠ a poblíž ulice Šmeralova), dvě 
místa ve Vrahovicích (v parčíku a v sadu), na Joštově náměstí, ve vnitrobloku Brněnská x 
Mozartova, na sídl. Svobody, v Krasicích u rybníka, v Čechovicích na návsi a v Domamyslicích 
u Mlýnského náhonu. 

 
5. Úprava veřejného prostranství před školou na Husově náměstí (p. Marčan, Ing. 
Cetkovská) 

 
Členové komise byli informováni o návrhu zabývajícím se úpravou veřejného prostranství před 
školou na Husově náměstí. Plochy před školou budou přírodně řešeny. Trávník by byl 
pochůzný, byla by provedena rastrová výsadba stromů a pod nimi by byl mlatový povrch. 
Budou zde umístěny lavičky, popř. pódia. Plochy budou realizovány tak, aby se daly využívat 
pro různé aktivity. V návrhu rozpočtu na příští rok jsou navrženy finanční prostředky na 
vytvoření projektové dokumentace. 
 
 
6. Různé 
    

6.1 Projednání žádosti o poskytnutí dotace 
 

Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala dosud nevyřízenou žádost o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2019 Českého svazu 



chovatelů, který dlouho nebyl schopen zařídit zveřejnění účetní závěrky za rok 2017. Před 
konáním posledního jednání komise v tomto roce se žadateli podařilo zveřejnit účetní závěrku 
a založit ji do sbírky listin veřejného rejstříku. Na základě těchto nových skutečností komise 
žádost projednala a doporučila ji ke schválení. (Pro: všichni přítomní členové komise v době 
projednávání žádosti o dotaci, tj. 8; Proti nebo zdržel se: nikdo). 

 
 
- Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Prostějov, se sídlem Plumlovská 

525/50, 796 01 Prostějov, IČO: 708 45 549, si podala žádost o dotaci v požadované 
výši 8.000 Kč a komise doporučila 8.000 Kč na pořádání tradiční Hanácké výstavy 
holubů a holubů rysů.     
 

6.2 Stav městských lesů 
Ing. Miroslav Lošťák vznesl dotaz na stav lesů města Prostějova v době kůrovcové 
kalamity. Odpověď: Lesy města Prostějova, s.r.o. jsou samostatným subjektem, který 
si celou věc řeší ve své gesci.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prostějov: 5. 11. 2019 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 

 

 

 

 


