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Zápis č. 17

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 15. října 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Zdeněk Kazílek Omluveni:

Ing. Milan Páral Ing. Martin Kolařík

Jiří Šafránek Jana Krafková

Libor Okáč

Mgr. Jaroslav Zámečník

Hosté: 

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí

RNDr. Yvona Machalová, odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Pokračování projednání "Místní Agenda 21" a zapojení do „Národní sítě Zdravých měst ČR“.

3. Projednání poskytnutí přímé podpory Muzeu Komenského v Přerově, p.o., na provoz 
záchranné stanice pro handicapované živočichy a osvětovou činnost v r. 2013.

4. Různé.

Zápis:

Ad1) 

Jednání komise řídil předseda komise pan Jiří Šafránek. Zahájil prohlášením o jeho řádném svolání 
a usnášeníschopnosti, přivítal pracovníky odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Potom 
nechal schválit program jednání.
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Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Pokračování „Místní Agenda 21“ a zapojení do „Národní sítě Zdravých měst ČR“.

Předseda komise předal slovo vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí RNDr. 
Julišovi, který podrobně osvětlil časové, obsahové, formální a personální vazby MA21 a NSZM 
v podmínkách Přerova a poukázal na zkušenosti s plněním agendy v jiných, již zapojených městech. 
Členové komise měli k tématu dotazy a připomínky. Po debatě na závěr projednání tohoto bodu 
předseda nechal hlasovat o tom, zda komise ŽP doporučuje zapojení do „Místní Agendy 21“ a do 
„Národní sítě Zdravých měst ČR“.

Pro/1-Proti/3-Zdržel se/1

Ad3) Přímá podpora Muzeu Komenského v Přerově

Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí, RNDr. Juliš obšírně seznámil komisi 
s prací Muzea na úseku provozu záchranné stanice pro handicapované živočichy. Podrobně vyložil 
muzeem navržený rozpočet (850 800,- Kč/rok) a předložil komisi návrh odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí na přímou podporu ve výši 250 000,- Kč/rok. O této částce komise hlasovala a 
přijala doporučující usnesení.

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0

Ad4) Různé

- K záměru „Technologické úpravy stávajícího závodu na výrobu betonových prvků - II. 
etapa“ oznamovatele Beton Brož s.r.o, k němuž probíhá zjišťovacímu řízení, o němž 
informoval e-mailem organizační pracovník, proběhla diskuze všech přítomných členů 
komise. Organizační pracovník informoval o historickém vývoji areálu firmy a 
předpokládaných dopadech realizace II. etapy na životní prostředí. 

- V souvislosti s předchozím bodem byla krátce diskutována otázka nízkoemisních zón (NEZ) 
v Přerově. O možnostech a požadavcích na jejich realizaci informoval organizační 
pracovník.

Další jednání komise se bude konat v pondělí 26.11.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
„životního prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

V Přerově dne: 15. října 2012

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                Jiří Šafránek

 organizační pracovník                      předseda komise
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Přílohy: 

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).

2. Usnesení.

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +

Rada města Přerova

Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel

RNDr. Yvona Machalová

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a




