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Zápis č. 7 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 12. září 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jana Dostálová  

Ing. František Hudeček  

Ing. Martin Kolařík Omluveni: 

Jana Krafková Ing. Zdeněk Kazílek 

Libor Okáč  

Ing. Milan Páral  

Jiří Šafránek  

Mgr. Jaroslav Zámečník Hosté:  

 
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí 

  

 Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Seznámení s novými kompetencemi odboru stavebního úřadu a životního prostředí – 
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí. 

3. Projednání kácení stromů na hřbitově v Henčlově – Ing. Milan Páral. 

4. Různé. 

Zápis: 

Ad1)  

Jednání komise řídil předseda pan Jiří Šafránek. Zahájil prohlášením o jeho řádném svolání a 
usnášeníschopnosti. Potom nechal schválit program jednání. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 
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Ad2) 

RNDr. Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí, zevrubně seznámil členy 
komise s novou strukturou magistrátu a novými kompetencemi odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí. Zodpověděl dotazy na důvody nového rozdělení a náplně jednotlivých odborů 
s odvoláním na výsledky provedené procesní analýzy. 

Na jednání komise se dostavil Ing. Hudeček. 

 

Ad3)  

Ing. Páral vysvětlil historii výsadby smrků na hřbitově v Henčlově a současný stav hřbitova, po 
výstavbě kolumbária v jejich těsné blízkosti (jeho písemný podklad včetně fotografií je přílohou 
tohoto zápisu). Pak členové komise diskutovali různé možnosti preventivní ochrany kolumbária a 
občanů před případným pádem stromů. Po diskuzi k tématu se KŽP rozhodla obrátit s požadavkem 
na odbor správy majetku a komunálních služeb k provedení posouzení provozní bezpečnosti stromů 
a podpořila návrh Ing. Párala na vykácení obou smrků a doporučuje provést vhodnou náhradní 
výsadbu. 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad4) Různé. 

RNDr. Juliš seznámil přítomné s materiálem „Memorandum o spolupráci a společném postupu při 
tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji“ a požádal komisi o 
vyjádření stanoviska. Svůj příspěvek doprovodil informacemi o množství a struktuře 
zpracovávaného odpadu v rámci města i kraje a o výhodnosti společného postupu regionálních 
partnerů v této oblasti. Po diskuzi se komise usnesla na podpoře Memoranda. 

 

Termíny jednání komise do konce roku roku 2011: v pondělí od 16:00 hod. v zasedací 
místnosti kanceláře primátora magistrátu, TGM 2,  Přerov – 12.9., 10.10. a 14.11.2011. 

  
V Přerově dne: 12. září 2011 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

 

……………………….                                                                           ………………………. 

 Ing. Jaroslav Čagánek                        Jiří Šafránek 

 organizační pracovník                             předseda komise 

 

 

 

Přílohy:   

1) Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2) Usnesení. 

3) Materiál Ing. Párala. 
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Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise + 

Rada města 

Ing. Jiří Bakalík – tajemník 

vedoucí odborů MMPr 

Richard Šlechta – zastupitel 
 

V listinné podobě 

kancelář primátora – oddělení organizační – k archivaci 

Ad.a 
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Usnesení č. 7 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 12. září 2011 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/7/1/2011                                                                                                  Memorandum 

Komise po projednání doporučuje Radě města 

schválení Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému 
nakládání s odpady v Olomouckém kraji. 

 
Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0 
 

V Přerově dne:  12.9.2011 

...……………………..……..                                                              ...……………………..…….. 
     Ing. Jaroslav Čagánek                        Jiří Šafránek 
     organizační pracovník                   předseda komise 
 


