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Zápis č. 10 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 23. ledna 2012 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Jana Dostálová  

Ing. František Hudeček  

Ing. Martin Kolařík Omluveni: 

Ing. Zdeněk Kazílek Mgr. Jaroslav Zámečník 

Libor Okáč Jiří Šafránek 

Ing. Milan Páral  

Jana Krafková  

 Hosté:  

  

  

  

 Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Návrhy členů komise na kácení nebo prořezávky zeleně z důvodu bezpečnosti a ochrany 
majetku. 

3. Informace o exkurzi na spalovnu komunálního odpadu ve Vídni (Šafránek, Dostálová, Ing. 
Kolařík, Ing. Páral). 

4. Různé. 

Zápis: 

Ad 1)  

Jednání komise řídil pověřený Ing. Martin Kolařík. Zahájil prohlášením o jeho řádném svolání a 
usnášeníschopnosti. Nechal schválit program jednání. 
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Ad 2) 

- Členové komise připraví operativně, s vědomím období vegetačního klidu t.j. 1.11. – 20.3., 
požadavky na kácení stromů.  

 

Ad 3)    

- Ing. Kolařík ostatní členy komise informoval o provozu spalovny komunálního odpadu ve 
Vídni - MVA PFAFFENAU. Základní údaje: 250 000 t/rok zpracovaného TKO, 
12 výklopných míst pro svozová vozidla, 18 000 m3 zásobník, v provozu mohou být 2 linky 
s kapacitou po 16 t odpadu/hod, spalovací teplota je 1 000 ºC, 3 stupně zachytávání emisí,  
z provozu spalovny je 25 000 domácností zásobováno elektrickou energií  a 50 000 teplem. 
V návaznosti na toto téma se rozvinula diskuze o případném záměru výstavby spalovny na 
komunální odpad v Přerově. V této souvislosti upozornil organizační pracovník na konání 
Zastupitelstva dne 6.2.2012 ve 13:00 h. v klubu Teplo, na němž by měl záměr řešení 
zpracování TKO v kraji představit náměstek hejtmana Olomouckého kraje. 

 

Ad 4) Různé. 

- Ing. Čagánek připomenul možnosti účasti členů komise na veřejném projednání akce 
Protipovodňová opatření na nábř. Dr. E. Beneše, které se bude konat v pondělí 30. ledna 
2012 v 15:30 h. v malém sále Městského domu. A dále připomenul prezentaci projektu 
Mamutov, která se uskuteční ve středu 1. února 2012 v 15:00 h. v předsálí Městského domu.  

 

Termíny jednání komise v 1. pololetí 2012: vždy v pondělí od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
kanceláře primátora magistrátu, TGM 2,  Přerov, v těchto termínech: 20.2., 12.3., 16.4., 14.5., 
18.6. 

  
V Přerově dne: 23. ledna 2012 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                   Ing. Martin Kolařík 

 organizační pracovník                                 řídící jednání 

 

 

 

Přílohy:   

1) Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise + 
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Rada města 

Ing. Jiří Bakalík – tajemník 

vedoucí odborů MMPr 

Richard Šlechta – zastupitel 
 

V listinné podobě 

kancelář primátora – oddělení organizační – k archivaci 

Ad.a 


