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Zápis č. 15

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 18. června 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Jana Krafková Omluveni:

Libor Okáč Ing. Zdeněk Kazílek

Ing. Milan Páral Ing. Martin Kolařík

Jiří Šafránek

Mgr. Jaroslav Zámečník

Hosté:

Mgr. Evžen Tošenovský

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Seznámení s projektem „Pod jednou střechou“, koordinátor projektu za ČSO Mgr. Evžen 
Tošenovský.

3. Různé.

Zápis:

Ad1) 

Jednání komise řídil předseda komise 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) „Pod jednou střechou“

Po úvodním slovu předsedy se dostavil na jednání komise koordinátor projektu „Pod jednou 
střechou“ Mgr. Evžen Tošenovský, kterého předseda přivítal. Mgr. Tošenovský přiblížil cíle 
projektu – ochrana hnízdišť rorýsů a netopýrů. Uvedl příklady dobré praxe a s odvoláním na 
spolupráci s MOS a pracovníky oddělení ochrany přírody a památkové péče MMPr vysoko ocenil 
stav této činnosti v Přerově. Také seznámil komisi s finančním rámcem příslušného grantu a 
s jednotlivými plánovanými aktivitami zaměřenými na osvětu státní správy, obyvatelstva,
projektantů a investorů.

Ad3) Různé

Na základě návrhu Ing. Hudečka, který vypracoval podrobnou zprávu o exkurzi konané dne 
5.6.2012 do Brněnské spalovny komunálních odpadů (SAKO), byla otázka SAKO členy komise 
podrobně diskutována a exkurze byla vyhodnocena všemi účastníky jako přínosná. Exkurze se 
konala s ohledem na možné umístění podobného zařízení v Přerově. Ze strany KŽP se jí zúčastnili 
předseda pan Šafránek, paní Dostálová, paní Krafková, Ing. Hudeček, Ing. Páral, Ing. Kazílek a 
organizační pracovník.

Další jednání komise ve druhém pololetí 2012 se budou konat opět v pondělí od 16:00 hod. 
v zasedací místnosti kanceláře primátora magistrátu, TGM 2,  Přerov a to v termínech 10.9., 
15.10. a 26.11.

V Přerově dne: 18. června 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  +

Rada města Přerova

Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel
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V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a




