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ZÁPIS č. 1/2020  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 29. 1. 2020 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Ing. Miroslav Lošťák, Mgr. Milada Galářová, Josef Jankůj, Mgr. Martin 
Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Markéta Charvátová, Mgr. Ivana Hemerková, Ing. Bc. 
Erik Machula, Božena Sekaninová, Mgr. Věra Králová,  Bc. Radek Wagner 
 
Omluveni: Zdeněk Gottwald, Irena Blažková, Simona Říhová (kontrolor veřejné zeleně a 
dětských hřišť, Odbor správy a údržby majetku města, odd. údržby majetku), 
  
Neomluveni: Mgr. Tomáš Šperka 
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Milada Sokolová 
(náměstkyně primátora), Ing. Martina Bláhová, Ing. Petr Mičola, Ing. arch. Pavel Fryčák 
(oddělení rozvoje a investičních záměrů, Odbor rozvoje a investic)  
 
Program: 1. Husovo náměstí 
                 2. Plán jednání Komise v roce 2020 
                 3. Opatření na podporu volně žijících živočichů 
                 4. Různé 
 
Jednání komise se konalo dne 29. 1. 2020 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 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. Husovo náměstí 
 
Ing. arch. Pavel Fryčák přizval na jednání komise Ing. Martinu Bláhovou a Ing. Petra Mičolu a 
společně prezentovali členům komise studii revitalizace Husova náměstí. Studie z roku 2006 
vyhodnotila původní stav Husova náměstí a vytvořila filozofii kompozičního řešení, které se 
zaměřilo na osovost, pravoúhlý rastr a volnost prvků. Náměstí bylo rozděleno na tři segmenty. 
První segment se týkal dynamického pohybu (rozhledna, hřiště, herní prvky), druhý se týkal 
odpočinkové zóny (volný trávník, odpočinkové boxy, hřiště pro malé děti) a třetí segment tvořil 
plochu ze stávajících stromů s posezením a sociálním zařízením. Tato studie zůstala jen 
v podobě návrhu, který nebyl realizován. Od té doby v uvedené lokalitě proběhla pouze 
realizace nových zpevněných ploch (komunikace, parkovací stání), v letech 2014 až 2015 
dosadba stromů a realizace Rákosníčkova hřiště. Nově byla zpracována studie na úpravu 
prostoru před školou, která se bude letos realizovat. 
Předseda komise následně přednesl svou prezentaci mapující současný stav Husova náměstí 
(problémy u výsadby zeleně - velká výška mulče, nevhodné užití textilie v keřových záhonech, 
utopená báze, žádná ochrana kmene) a načrtl nápady na zlepšení (vysazení solitérních 



stromů, seskupení jehličnanů, využití centrálního prostoru jako ovocného sadu, v návaznosti 
na stávající hřiště vytvoření proutěného labyrintu, apod.). Pan Josef Jankůj potvrdil špatný stav 
výsadeb. Mgr. Ivana Hemerková upozornila, že s prezentovanou studií nikdy nebyli na Radě 
seznámeni. Ing. arch. Pavel Fryčák dodal, že realizované úpravy zeleně proběhly dle 
úsporného návrhu a v dalších pracích se nepokračovalo. 
    
Komise životního prostředí se následně usnesla na níže uvedených doporučeních 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 stav výsadby zeleně na Husově náměstí a vyřešit nápravu případných chyb po 
zhotoviteli. 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova, aby 
se zabývala úpravou parku na Husově náměstí a seznámila se s již existující studií Ing. Petra 
Mičoly.  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova, aby 
si dala vypracovat seznam všech již zpracovaných studií a projektů ORI týkajících se oblasti 
zeleně.  
 
2. Plán jednání Komise v roce 2020 
 
Komise životního prostředí při Radě města Prostějova bude v roce 2020 jednat v termínech:  
 
29.1., 26.2., 25.3., 22.4., 3.6., 9.9., 7.10., 25.11. 
 
Jednání se budou konat v zasedací místnosti č. 5 pod věží (přízemí radnice). Jednání v září a 
v říjnu se budou konat v zasedací místnosti ve dvoře radnice. 
 
3. Opatření na podporu volně žijících živočichů 
 
Předseda komise informoval členy komise o opatřeních na podporu volně žijících živočichů, a 
to rorýsů a netopýrů.  
 
Rorýsi:  

- Opatřením na podporu těchto živočichů je vyvěšování hnízdních budek. Vyvěšování 
provádět na severní straně budovy; obsazenost budek zvyšovat umístěním 
reproduktorů se zvukem rorýsů v době hnízdění; za účelem pozorování rorýsů umístit 
do budky webkameru, 

- Odkazy na problematiku rorýsů www.rorysi.cz (projekt „Rorýsí školy“ vyvěšování budek 
na školách, využití ve výuce, pracovní listy); www.zoocam.info (pozorování rorýsů 
pomocí webkamery umístěné v hnízdě), 

- Nápady na umístění budek pro rorýse na budovách města (budova magistrátu na 
Školní ulici, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ J. Železného, ZŠ Majakovského). 
 

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 možnosti vyvěšení budek pro rorýsi na budovách města (budova magistrátu na Školní 
ulici, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ J. Železného, ZŠ Majakovského). 

http://www.rorysi.cz/
http://www.zoocam.info/


Netopýři:  
- Opatřením na podporu těchto živočichů je vyvěšování budek. Budky vyvěšovat na jižní 

straně budovy nebo je lze schovat do zateplení domu, 
- Odkazy na problematiku netopýrů www.ceson.org (Projekt „Náš soused netopýr“), 
- Nápady na umístění budek pro netopýry na budovách města (sportovní hala, ZŠ 

Melantrichova). 
 

Komise životního prostředí pověřuje Mgr. Ivanu Hemerkovou, předsedkyni školské komise, 
rozesláním informací z prezentace, týkající se opatření na podporu volně žijících živočichů, na 
všechny stupně škol. (Pro: všichni přítomní členové komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 
 
4.  Různé 
    

4.1 Investiční akce v rozpočtu města 
Pan Josef Jankůj doporučil, aby komise sledovala návrhy na investiční akce týkající se 
životního prostředí a před jejich zařazením do plánu investic na rok 2021 je projednala 
v Komisi životního prostředí.  
 
4.2 Úpravy zeleně v blízkosti ulice Říční 
Ing. Miroslav Lošťák upozornil na problémy s revitalizací, a to zejména na instalaci nízkých 
laviček a utopenou stávající cestu pod terénem. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prostějov: 3. 2. 2020 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 

 

 

 

 
 

http://www.ceson.org/

