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ZÁPIS č. 3/2020  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 3. 6. 2020 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Zdeněk Gottwald, Josef Jankůj, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Markéta 
Charvátová, Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Věra Králová, Ing. Bc. Erik Machula, Božena 
Sekaninová, Mgr. Milada Galářová  
 
Omluveni: Irena Blažková, Mgr. Tomáš Šperka, Mgr. Eva Zatloukalová, Ing. Miroslav Lošťák 
 
Neomluveni: Bc. Radek Wagner 
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Milada Sokolová 
(náměstkyně primátora), Ing. Eva Hekalová a Marcela Kyselá (zaměstnankyně botanické 
zahrady) 
 
 
Program: 1. Prohlídka botanické zahrady 
                 2. Různé 
                  
Jednání komise se konalo dne 3. 6. 2020 od 15.00 hod. do 16.30 hod. v Botanické zahradě 
Petra Albrechta v Lidické ulici v Prostějově.   
 
Členové komise odsouhlasili pozměněný program jednání, kdy se přehodilo pořadí 
projednávání bodů programu (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. Různé 
 
Předseda komise informoval její členy o průběhu řešení nebo výsledků problematiky životního 
prostředí, kterými se komise zabývala na svých dřívějších jednáních: 

 
1.1 Vyvěšení budek pro rorýsi na Školní ulici na budově města 
Na budově magistrátu na Školní ulici byly vyvěšeny dvě dvoukomorové budky a byly zde 
umístěny reproduktory k nalákání rorýsů, kteří zatím v těchto budkách nezahnízdili.  
 
1.2 Husovo náměstí 
Na Husově náměstí proběhla schůzka s realizátorem stavby, vedení města, správci zeleně 
a odpovědným pracovníkem ORI. Dospělo se ke shodě, že při realizaci zeleně došlo 
k chybám, které dodavatel odstraní. V podzimním období dojde k výměně poškozených, 
nemocných, či chybně vysazených stromů. V souvislosti se situací na Husově náměstí se 
bude hledat koncepční řešení při dalších realizacích. 



 
1.3 Dlouhodobá strategie biokoridoru Hloučela 
Dle doporučení komise zadal Odbor ŽP vypracovat odborný plán péče, včetně 
inventarizace současného stavu s cílem nastavit omlazení porostů, vhodnou druhovou 
skladbu a zajistit provozní bezpečnost. Plán bude rozfázován na deset let a měl by být 
hotov v průběhu června. 
 
1.4 Kvetoucí louky ve městě 
Květnaté louky vyseté na základě doporučení komise už rozkvétají na celé řadě míst 
v Prostějově (např. J. Lady, Janáčkova, Vrahovická). K těmto plochám byly doplněny 
informační tabulky o významu a druhovém složení porostů. V jarním období byl realizován 
výsev lučních směsí s podílem letniček (např. sídliště Svobody, křižovatka Svatoplukova-
Olomoucká). 
 
1.5 Nesečení trávníků  
Předseda informoval členy komise o jednání s odborníky, kteří varují před nesečením 
běžných městských trávníků, které jsou založené převážně na jílku vytrvalém a podobně 
konkurenčně silných travách. Ve větších celcích zeleně, např. v Kolářových sadech, jsou 
ponechány pásy vyšší vegetace, obdobně, jako v místech růstu jarních cibulovin. Dále se 
na vytipovaných lokalitách provádí výběrová seč s cílem pomoci rozvoji dvouděložných 
rostlin v trávnících. Optimální cestou k vyšším travobylinným porostům je výsev druhově 
pestrých směsí, i tyto louky je však v našich podmínkách nutné dvakrát ročně kosit. 
 
1.6 Glyfosáty k likvidaci plevele 
Ve městě Prostějově bylo pozastaveno používání glyfosátů k likvidaci plevele a jsou 
prověřovány, ve spolupráci s firmou FCC Prostějov, s.r.o., alternativní způsoby likvidace 
plevele, např. kyselinou octovou nebo horkou vodou. Na jednání zazněly informace o 
problémech, které toto rozhodnutí přináší v péči o zeleň (keřové záhony, kořenové mísy, 
obruby trvalkových záhonů, zakládání druhově pestrých trávníků apod.) 
 
1.7 Dotace (Zdraví od malička, z. s.)  
 

 
      Doporučení Radě města Prostějova:  

Členové Komise životního prostředí projednali žádost o dotaci subjektu Zdraví od malička, 
z. s. , Bílovice – Lutotín 15, PSČ: 798 41, IČO: 042 21 796, na akci „SWAP bazary jaro a 
podzim“ ve výši 9.000 Kč, poté co žadatel zveřejnil účetní závěrku za rok 2018 a založil ji 
do sbírky listin veřejného rejstříku. 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
předat žádost na projednání do Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, 
jelikož uvedená akce nesouvisí se životním prostředí. 

 
 
 Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: všichni přítomní; Proti nebo 
zdržel se: nikdo). 

 
        
       1.8 Zavlažovací vaky 

 Ing. Bc. Erik Machula pochválil rozmisťování zavlažovacích vaků u nově vysazených 
stromků ve městě a doporučil, aby se před jejich umisťováním okolí stromu vyplelo a 

zamulčovalo, aby se voda lépe zasakovala. 
        
 
 
 



   
2. Prohlídka botanické zahrady 
 
V rámci výjezdního jednání měli členové komise příležitost si prohlédnout Botanickou zahradu 
Petra Albrechta v Lidické ulici v Prostějově i s odborným výkladem. Kromě historické si 
prohlédli i novou část, o kterou se botanická zahrada rozšířila v nedávné době. Rozšíření 
botanické zahrady je ve dvou částech. V jedné je provedena výsadba vývojové spirály rostlin, 
pivoněk, kosatců a hmatová stezka. Druhá část zahrnuje rozárium a altánek. 
 

 
 
 
 

 
Prostějov: 4. 6. 2020 
 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 


