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Zápis č. 14

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 14. května 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Martin Kolařík Omluveni:

Jana Krafková Mgr. Jaroslav Zámečník

Libor Okáč Ing. Zdeněk Kazílek

Ing. Milan Páral Jiří Šafránek

Hosté:

Ing. Lenka Škubalová, ROZ

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Povodně na Bečvě – Ing. Hudeček.

3. Různé.

Zápis:

Ad1) 

Jednání komise řídil pověřený člen komise, Ing. František Hudeček. Zahájil prohlášením o jeho 
řádném svolání a usnášeníschopnosti. Přivítal Ing. Lenku Škubalovou, vedoucí odd. územního 
plánování Odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr. Potom nechal schválit program jednání.

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0
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Ad2) Povodně na Bečvě – Ing. Hudeček

Ing. Hudeček v úvodu provedl shrnutí místních povodní v minulosti, připomněl jejich rozsah co do 
postižených ploch i materiálních škod a finanční vyčíslení, připomněl, že nebezpečí velkých škod 
v Přerově za velkých povodní trvá i dnes. Celkově může město ochránit jen stavba  velké zádržné 
nádrže - již déle uvažovaný tzv. suchý poldr u Teplic nad Bečvou. Odkázal na podkladový materiál, 
poslaný spolu s pozvánkou a předložil mapku s uvažovanými protipovodňovými opatřeními. Pak 
požádal Ing. Škubalovou o informaci, zda a v jakém rozsahu a termínech jsou v Přerově 
připravována protipovodňová opatření.

Na jednání komise se dostavil Ing. Kolařík. Tento podal informaci o technické funkci poldru, jako 
v podstatě samoregulační stavbě, kde odtok vody z poldru je dán stavem vody v nádrži a kapacitou 
průtoku přes instalovaný odtok (systém umožňuje nehromadění štěrku v nádrži).

Ing. Škubalová uvedla, že Územní plán města Přerova zapracoval závěry studie protipovodňových 
opatření Povodí Moravy z r. 2007, které byly přijaty již Zásadami územního rozvoje Ol. Kraje 
schválenými v r. 2008. V Přerově se jedná o ohrázování rozvodny Dluhonice, záchytný profil nad 
Kozlovicemi a zvýšení opěrných zdí ve městě. Dále m.j. informovala, že v roce 2011 zpracovalo 
Povodí Moravy další studii, v níž je akcentováno protipovodňové řešení jako kombinace 
navržených technických úprav a přírodě blízkých opatření na toku řeky Bečvy bez realizace 
suchého poldru. ÚPm Přerova je jediným oficiálním dokumentem, ve kterém je deklarován princip 
protipovodňových opatření založených na vybudování suchého poldru u Teplic nad Bečvou  
v kombinaci s protipovodňovými úpravami na toku Bečvy. 

Následně byly diskutovány další doplňující dotazy k této problematice.

Na závěr projednání tohoto bodu programu se členové komise shodli, že berou na vědomí informaci 
pracovnice Odboru koncepce a strategického rozvoje o zapracování protipovodňových opatření do 
územního plánu města Přerova. Ing. Hudeček doporučil, zabývat se touto problematikou jedenkrát 
za rok na jednání komise a sledovat postup prací  na protipovodňových opatřeních.

Ad3) Různé

Ing. Čagánek seznámil přítomné s textem podnětu zaslaného mu elektronicky členem komise Ing. 
Páralem ve věci údajného zakopání zásobníků s pohonnými hmotami Němci za druhé světové války 
v Troubeckém lese a s problematikou s tím související zejména – nekvalitní voda ve studnách 
v Henčlově. Na to organizační pracovník přečetl stanovisko ved. odd. vodního hospodářství a 
zemědělství Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MMPr, o něž k této věci požádal. 
Následně byla věc konzultována přítomnými a vzhledem k mnoha nejistotám a dohadům ohledně 
záležitosti bylo Ing. Páralovi doporučeno řešit otázku údajného znečištění vod v okolí především 
prošetřením místa údajného uložení a pak případným podáním podnětu vodohospodářskému orgánu 
či Krajskému úřadu a to z důvodu možného odstranění staré ekologické zátěže. Obecně bylo Ing. 
Páralovi v diskuzi doporučeno aby se u obdobných typů podnětů obrátil zejména na Osadní výbor 
v příslušné části a tam předjednal záležitost a předložil KŽP stanovisko osadního výboru.

Příští jednání komise se koná v pondělí dne 18.6.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
kanceláře primátora magistrátu, TGM 2,  Přerov.

V Přerově dne: 14. května 2012

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

Ing. Jaroslav Čagánek         Ing. František Hudeček

 organizační pracovník              člen pověřený řízením jednání

Přílohy: 

1) Prezenční listina (pouze v listinné podobě).

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +

Rada města Přerova

Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel

Ing. Lenka Škubalová, ved. odd. územního plánování Odboru koncepce a strategického rozvoje

Ing. Ivana Hřibová, ved. odd. vodního hospodářství a zemědělství Odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a




