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Zápis č. 11 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 20. února 2012 

 

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:  

  

  

  

 Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Informace Ing. Hudečka o vývoji životního prostředí v ČR za rok 2010 (dle podkladů 
CENIA). 

3. Různé. 

Zápis: 

Ad 1)  

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

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0 

Na jednání komise se dostavil Ing. Kolařík. 
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Ad 2) 

Ing. Hudeček podal zevrubnou zprávu o vývoji životního prostředí v ČR za rok 2010 (dle 
podkladů CENIA) včetně výtahu hlavních pozitivních i negativních zjištění oficiální zprávy 
v listinné podobě. Členové komise diskutovali jednotlivé body zprávy. 

Ad 3) Různé. 

- Organizační pracovník informoval členy komise o předání informací o docházce, které si 
vyžádala kancelář primátora. 

- Organizační pracovník dále informoval o vyřízení požadavku Ing. P. na „řezání větví a 
kácení suchých stromů ve 3 lesních remízkách v katastrálním území Henčlov“. Požadavek 
byl zaslán na odbor správy majetku a komunálních služeb. Na podnět předsedy komise byl 
požadavek zaslán předsedovi osadního výboru Henčlov k vyjádření. 13.2.2012 se 
požadavkem zabýval na svém jednání osadní výbor a jeho předseda zaslal o jednání zprávu, 
v níž nepovažuje kácení a prořezy za nutné, neboť některé části označeného porostu byly 
v roce 2011 prořezány pracovníky vodárny a členy mysliveckého sdružení. Na základě 
prověření stavu remízek tehdejším odborem zemědělství a zástupcem mysliveckého 
sdružení byly po dohodě ponechány drobné větve pro úkryt zvěře. 

- Členové komise diskutovali možnosti řešení protipovodňových opatření na nábřeží řeky 
Bečvy v návaznosti na veřejné projednání této problematiky. 

- Členové komise diskutovali možnosti realizace a provozu Mamutova v návaznosti na 
prezentaci projektu Mamutov. 

- Organizační pracovník na dotaz ohledně posunu ve vývoji ve věci spalovny komunálního 
odpadu informoval o účasti náměstka hejtmana Ing. Pavla Horáka na jednání přerovského 
zastupitelstva, který zde uvedl, že projekt je v počátečním stavu a ve stadiu úvah o umístění 
tzv. zařízení na energetické využití odpadu. 

Termín příštího jednání komise je v pondělí 12.3.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
kanceláře primátora magistrátu, TGM 2,  Přerov. 

  
V Přerově dne: 20. února 2012 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                       Jiří Šafránek 

 organizační pracovník                             předseda komise 

 

 

 

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 


