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Zápis č. 18

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 26. listopadu 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Zdeněk Kazílek Omluveni:

Ing. Martin Kolařík Libor Okáč

Jana Krafková Ing. Milan Páral

Jiří Šafránek

Mgr. Jaroslav Zámečník

Hosté: 

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Návrhy členů komise na témata a činnost komise v roce 2013.

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

Ad2) Návrhy

Členové komise diskutovali různá témata. Zájem projevili o návrh Ing. Hudečka – informace o 
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třídění a zpracování odpadu v Přerově + exkurze na skládku a kompostárnu.

Ing. Kazílek navrhl projednání třídění (se zaměřením na PET láhve) s vedením TSMP – pro získání 
informací o organizaci sběru a možnostech operativnějšího odběru v případě přeplňování 
kontejnerů.

Členové komise byli zajedno v potřebě získávat průběžně informace o pokračujících krocích při 
přípravě záměru ZEVO.

Ing. Kazílek dal na zváženou možnost exkurze do Cement Hranice z důvodu seznámení se 
s možnostmi spalování odpadů.

Pan Šafránek navrhl exkurzi na ČOV Henčlov a průběžné téma ochrana zeleně dle aktuální situace.

Ad3) Různé

Ing. Hudeček v krátkosti seznámil komisi s technickým řešením akce „Zpracování zelené skalice –
nová výrobní linka“ (projednávání záměru EIA). Ing. Čagánek upozornil na nedostatky 
v předložené dokumentaci a zejména na to, že záměrem se opět navýší množství nákladních aut 
(o cca 1000 za rok) a na nárůst produkce tuhých znečišťujících látek (TZL) z výroby do ovzduší o 
1478 kg za rok, bez uvedení konkrétního kompenzačního opatření.

Ing. Hudečkem navržený přesun času pro zahájení jednání komise na 15:00 hod. nezískal při 
projednání tohoto bodu další podporu a proto zůstává zahájení beze změny.

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

V Přerově dne: 26. listopadu 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
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vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a




