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Zápis č. 8 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 10. října 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jana Dostálová  

Ing. František Hudeček  

Ing. Martin Kolařík Omluveni: 

Ing. Zdeněk Kazílek Jana Krafková 

Libor Okáč  

Ing. Milan Páral  

Jiří Šafránek  

Mgr. Jaroslav Zámečník Hosté:  

 
RNDr. Yvona Machalová, odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí 

 
Mgr. Radim Himmler, ředitel Muzea Komenského 
v Přerově, p.o. 

 
Mgr. Tereza Pacovská, Muzeum Komenského 
v Přerově, p.o. – záchranná stanice 

 Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání přímé finanční podpory v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v roce 2012 pro Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 

3. Seznámení s údaji o dodržování obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova - 
Ing. Jaroslav Čagánek. 

4. Návrhy členů komise na zlepšení životního prostředí města. 

5. Různé. 
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Zápis: 

Ad1)  

Jednání komise řídil předseda pan Jiří Šafránek. Zahájil prohlášením o jeho řádném svolání a 
usnášeníschopnosti. Seznámil přítomné s hosty a navrhl úpravu programu jednání komise vložením 
nového bodu projednání ve věci projednání přímé finanční podpory EVVO jako bodu 2. Potom 
nechal schválit program jednání. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

Na jednání komise se dostavil Ing. Kolařík. 

Ad2) 

RNDr. Machalová seznámila přítomné s významem záchranné stanice pro handicapované živočichy 
a prací střediska environmentální výchovy z pohledu města. Vlastní popis činnosti stanice a 
střediska podrobně vysvětlila přítomná pracovnice záchranné stanice Mgr. Pacovská. Ředitel 
muzea, Mgr. Himmler, akcentoval význam podpory města uvedeným aktivitám, které jsou 
realizovány pod organizačními složkami Muzea Komenského v Přerově, p.o. Pracovníci muzea 
uvedli jak finanční argumenty k provozu, tak počty výchovných a osvětových akcí i zachráněných 
zvířat za dobu existence stanice. Členové komise diskutovali s přítomnými odborníky otázky 
lokalizace přerovské záchranné stanice ve vztahu k ostatním z.s. včetně jejího zaměření a význam 
jednotlivých živočišných druhů z pohledu jejich ochrany. Po obsáhlé diskuzi se komise usnesla na 
podpoře přiznání přímé finanční podpory. 

Hosté opustili jednání komise. 

Ad3)  

Ing. Čagánek, poté co krátce seznámil členy komise s důvody a historií vzniku obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů 
na území statutárního města Přerova, informoval jak o konkrétních údajích průběžně vedené 
informační kampaně o dodržování ustanovení OZV, tak o zpracování podkladů pro vlastní správní 
řízení a o jejich výsledcích. Upozornil na připravovanou osvětovou akci pro 42. týden – tzv. 
„zaplachtovací pardon týden“. 

 

Ad4) Návrhy. 

Pro časovou náročnost předchozích bodů nebyly návrhy projednávány. 

 

Ad5) Různé. 

Pro časovou náročnost předchozích bodů nebylo různé projednáváno. 

 

Termín příštího jednání komise: v pondělí 21.11.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
kanceláře primátora magistrátu, TGM 2,  Přerov. 

Pozor jedná se o přesunutý termín dle návrhu předsedy komise. 

  
V Přerově dne: 10. října 2011 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 
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……………………….                                                                           ………………………. 

 Ing. Jaroslav Čagánek                        Jiří Šafránek 

 organizační pracovník                             předseda komise 

 

 

 

Přílohy:   

1) Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2) Usnesení. 

 

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 


