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Zápis č. 20

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 11. února 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová Ing. Martin Kolařík

Ing. František Hudeček

Ing. Zdeněk Kazílek Omluveni:

Libor Okáč Jana Krafková

Ing. Milan Páral

Jiří Šafránek

Mgr. Jaroslav Zámečník

Hosté: 

Mgr. Miroslava Švástová, ved odd. ochrany ŽP a 
památkové péče Odboru STAV, MMPr

Organizační pracovník: omluven

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Seznámení s Vnitřním předpisem č. 2/2013, o informování veřejnosti v případě zvýšených 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

3. Projednání studie proveditelnosti – Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém 
kraji.

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. Organizační pracovník byl omluven 
pro nemoc. Oddělení ochrany ŽP a památkové péče zastupovala vedoucí tohoto odd. kterou 
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předseda přivítal na jednání komise.

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Vnitřní předpis č. 2/2013

- Členové neměli připomínek k předem zaslanému materiálu.

Ad3) Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji

- Členové komise diskutovali studii, která byla zveřejněna na webu města Přerova.

- Ing. Kazílek upozornil na nesrovnalost v předpokládaném množství nespalitelného odpadu ve 
výši 10 % oproti běžně uváděnému 30% množství. 

- Ing. Hudeček navrhl exkurzi do Dalkia ČR, a.s. závod Teplárna Přerov, kde by se členové 
komise mohli seznámit se stávající technologií výroby tepla a se stavem příprav na vybudování 
ZEVO v Přerově. 

Ad4) Různé

- Předseda komise vyzval členy aby do příštího jednání zaslali návrhy bodů k projednání 
v komisi. 

Další jednání komise bude v pondělí dne 25.3.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
„životního prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

V Přerově dne: 11. února 2013

Zapsal: Jiří Šafránek, předseda KŽP

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

 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
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Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel

Mgr. Miroslava Švástová

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a


