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Zápis č. 24

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 17. června 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Jana Krafková Omluveni:

Libor Okáč Mgr. Jaroslav Zámečník

Ing. Milan Páral

Jiří Šafránek

Ing. Zdeněk Kazílek

Hosté: 

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Projednání záměru RETAILCENTRUM MYBOX.

3. Návrhy členů komise na práci ve druhém pololetí 2013.

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.

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Projednání záměru RETAILCENTRUM MYBOX Přerov
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- Ing. Čagánek krátce seznámil přítomné s hlavními parametry záměru RETAILCENTRUM 
MYBOX Přerov, u něhož byl zahájen proces posuzování vlivů na životní prostředí - EIA.

- Následovala zevrubná diskuze o záměru, v níž m.j. zaznělo: Ing. Kazílek je zásadně proti 
záměru, Ing. Hudečkovi chybí uvedení sortimentu nabízeného v obchodním centru.

- Členové komise se po projednání shodli, že místo pro výstavbu obchodního centra je nevhodné 
a to z následujících důvodů:

a) Dojde k nárůstu počtu vozidel o 720 osobních automobilů (1 440 pohybů) směrem do centra, 
což prezentuje ve dne počet 15 218 místo současných 14 498 osobních vozidel v ulici Velké 
Novosady.

b) Lze očekávat, že provozem okolo obchodního centra se výrazně zpomalí a omezí plynulost 
dopravy v návaznosti na plánovaný „průpich“ městem Přerov.

Pokud dojde k realizaci, pak:

c) Před vlastním zahájením stavebních prací a to včetně bouracích, je nutno z důvodu ochrany 
obyvatel před hlukem zbudovat jako první protihlukovou stěnu.

d) Lze očekávat značné objemy přepravovaných a zpracovávaných materiálů a proto je nutno 
dodržovat ustanovení OZV č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a 
obdobných materiálů na území statutárního města Přerova,

a v tomto smyslu přijali usnesení.

Ad3) Návrhy členů komise na práci ve druhém pololetí 2013.

- Vzhledem k závažnosti tématu povodní, bude v září či říjnu projednána otázka ochrany Přerova 
před povodněmi. Komisi zajímá, jaký koncept ochrany města má Povodí Moravy a která
konkrétní opatření již byla realizována. Téma zpracuje Ing. Kazílek.

Ad4) Různé

- Ing. Hudeček očekává aktivnější přístup KŽP zejm. v otázkách odpadů, zabezpečení proti 
povodním a mimořádným situacím v oblasti ŽP. 

Další jednání komise bude v pondělí dne 2.9.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
„životního prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

Následující termíny pro 2. pololetí jsou: 7.10. a 25.11.2013.

V Přerově dne: 17. června 2013

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

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a
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Usnesení č. 24 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 17. června 2013

Komise životního prostředí

UKŽ/24/1/2013                                     EIA - záměr RETAILCENTRUM MYBOX Přerov

Komise po projednání záměru přijala toto stanovisko:

- Členové komise se po projednání shodli, že místo pro výstavbu obchodního centra je nevhodné 
a to z následujících důvodů:

a) Dojde k nárůstu počtu vozidel o 720 osobních automobilů (1 440 pohybů) směrem do 
centra, což prezentuje ve dne počet 15 218 místo současných 14 498 osobních vozidel v ulici 
Velké Novosady.

b) Lze očekávat, že provozem okolo obchodního centra se výrazně zpomalí a omezí plynulost 
dopravy v návaznosti na plánovaný „průpich“ městem Přerov.

Pokud dojde k realizaci, pak:

c) Před vlastním zahájením stavebních prací a to včetně bouracích, je nutno z důvodu ochrany 
obyvatel před hlukem zbudovat jako první protihlukovou stěnu.

d) Lze očekávat značné objemy přepravovaných a zpracovávaných materiálů a proto je nutno 
dodržovat ustanovení OZV č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a 
obdobných materiálů na území statutárního města Přerova,

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

V Přerově dne:  17.6.2013

...……………………..……..                                                         ...……………………..……..
     Ing. Jaroslav Čagánek                  Jiří Šafránek
     organizační pracovník               předseda komise


