
1

Zápis č. 16

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 10. září 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Zdeněk Kazílek Omluveni:

Jana Krafková Ing. Martin Kolařík

Libor Okáč

Ing. Milan Páral

Jiří Šafránek

Mgr. Jaroslav Zámečník Hosté: 

RNDr. Yvona Machalová, odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí

Ing. Lenka Škubalová, odbor koncepce                 
a strategického rozvoje

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Stanovisko k tématu "Místní Agenda 21", (podklady k prostudování byli zaslány e-mailem 
dne 12.7.2012).

3. Informace o projednání záměru stavby tenisové haly (11. září 2012 v 17:00 hod., v Základní 
škole U Tenisu).

4. Různé.

Zápis:

Ad1) 

Jednání komise řídil předseda komise pan Jiří Šafránek. Zahájil prohlášením o jeho řádném svolání 
a usnášeníschopnosti. Potom nechal schválit program jednání.
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Ad2) „Místní Agenda 21“

Po úvodním slovu, kdy přivítal pracovnice magistrátu, RNDr. Machalovou a Ing. Škubalovou, 
vyzval předseda k dotazům k poskytnutému materiálu a požádal pracovnice o komentář a případné 
odpovědi. Po živé diskuzi byla přijata 2 usnesení k vyhodnocení Akčního plánu místní koncepce 
EVVO na období 2009 - 2012 a k návrhu nového AP na období 2012-2015. K vlastnímu projednání 
problematiky „Místní Agendy 21“ a zapojení města do Národní sítě Zdravých měst ČR se členové 
komise vrátí na následujícím jednání komise po doplnění informací. Předseda požádal členy aby do  
1 týdne zaslali případné dotazy organizačnímu pracovníkovi a aby sami aktivně hledali odpovědi na 
své dotazy. Většinou se diskutované otázky týkaly počtu skutečně aktivních zapojených měst do 
sítě zdravých měst a jejich „spokojenosti“ se zapojením. Ing. Hudeček, který se v tomto smyslu 
dotazoval, navrhl, že zpracuje k tomuto tématu materiál. 

V průběhu projednávání tohoto bodu opustil jednání komise Ing. Kazílek.

Ad3) Tenisová hala

Předseda upozornil, že smyslem tohoto bodu bylo upozornit na veřejné projednání, které se bude 
konat následující den a nikoliv samotné projednání stanoviska komise. Ing. Hudeček a Ing. Kazílek 
poskytli svá písemná stanoviska k problematice z pohledu dlouholetých členů tenisového klubu. 

Ad4) Různé

- Organizační pracovník informoval členy o vyhodnocení docházky do komise, vyžádaném 
Radou.

- Ing. Hudeček navrhl začátky jednání komise přesunout na 15:00 hod, což nevyhovovalo 
žádnému dalšímu přítomnému členu komise.

Další jednání komise se bude konat v pondělí 15.10.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
„životního prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

V Přerově dne: 10. září 2012

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                Jiří Šafránek

 organizační pracovník                      předseda komise

Přílohy: 

1) Prezenční listina (pouze v listinné podobě).
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Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +

Rada města Přerova

Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel

RNDr. Yvona Machalová

Ing. Lenka Škubalová

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a




