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Zápis č. 29

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 24. února 2014

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Zdeněk Kazílek Omluveni:

Libor Okáč Jana Krafková

Ing. Milan Páral

Jiří Šafránek

Mgr. Jaroslav Zámečník

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Hosté: 

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Inspektor pořádku a čistoty - téma k zamyšlení: https://www.trinecko.cz/cistota/

3. Návrhy členů na práci komise.

4. Dopady odložení dostavby D1 na ŽP.

5. Různé.

Zápis:

Ad1) 

Jednání komise řídil předseda komise pan Jiří Šafránek. Zahájil prohlášením o jeho řádném svolání 
a usnášeníschopnosti. Přivítal hosty. Potom nechal schválit program jednání, který byl rozšířen 
oproti pozvánce na návrh Ing. Kazílka o bod 4. Dopady odložení dostavby D1 na ŽP.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0
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Ad2) Inspektor pořádku a čistoty

Předseda komise krátce uvedl myšlenku zřízení funkce Inspektora pořádku a čistoty, s odkazem na 
webové stránky Třince. Mgr. Zámečník akcentoval možnost veřejné kontroly, jak je s podněty 
nakládáno. Po věcné a většinou souhlasné diskuzi se členové komise rozhodli přijmout v této věci 
doporučující usnesení. 

Ad3) Návrhy členů na práci komise

- byl diskutován e-mailem v den konání jednání komise v 15:18 hod zaslaný návrh Ing. Hudečka. 
Tento se týkal požadavku na podávání informací z jednání Rady města a Zastupitelstva. 
Organizační pracovník připomněl ocenění (resp. 3. místo), které město Přerov získalo v nezávislém 
hodnocení webových stránek - Zelená informacím. Po seznámení komise s příslušnou částí 
jednacího řádu komisí Rady města Přerova předal organizační pracovník Ing. Hudečkovi konkrétní 
adresu webových stránek města Přerova, na které jsou umisťovány zápisy z jednání Rady a 
Zastupitelstva. K tzv. operativním bodům programu jsou již v současnosti přizváni odborníci 
v jednotlivých oblastech. Otázka ZEVA je průběžně diskutována, pokud jsou k dispozici nové 
relevantní informace. K návrhu Ing. Hudečka ohledně  pořádání exkurzí vystoupil předseda komise 
a informoval o svých jednáních s představiteli VaK a TSMP o možnosti využití dnů otevřených 
dveří k jednání komise. K návrhu Ing. Hudečka o možnosti prohlídky místních částí a návrhu 
spolupráce s osadními výbory se vyjádřila členka osadního výboru Žeravice, paní Dostálová s tím, 
že operativní záležitosti řeší vedení výboru s příslušným náměstkem primátora či úředníkem.
Organizační pracovník pošle jednotlivým osadním výborům e-mail s nabídkou spolupráce.

Ad4) Dopady odložení dostavby D1 na ŽP

Ing. Kazílek připomněl, že podle vyjádření hejtmana na veřejných projednáních o možné výstavbě 
ZEVO  v Přerově, je tato podmíněna dokončením dálničního obchvatu – D1 Přerova. Podle něj se 
objevily v médiích informace o tom, že obchvat není nyní součástí schválených staveb v rozpočtu 
ministerstva dopravy. Pak by bylo zbytečné investovat prostředky z rozpočtu města do vyhlášení 
referenda. K tomuto bodu bylo přijato doporučující usnesení.

Ad5) Různé

Ing. Kazílek navrhl členům komise, v návaznosti na bod 2) zápisu, dodat před příštím jednáním 
komise fotografie s problematikou pořádku a čistoty. Organizační pracovník Čagánek doplnil, že 
fotografie s popisem místa (bude se jednat výhradně o katastrální území Přerova včetně jeho 
místních částí) lze zaslat na jeho e-mailovou adresu.

Další jednání komise bude v pondělí od 16:00 hod., zpravidla v zasedací místnosti „životního 
prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11, Přerov, 24. 3. 2014.

V Přerově dne: 25. únor 2014

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

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

Ing. Jaroslav Čagánek                Jiří Šafránek

organizační pracovník                      předseda komise

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

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



4

Usnesení č. 29 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 24. února 2014

Komise životního prostředí

UKŽ/29/1/2014                                                                          Inspektor pořádku a čistoty

Komise po projednání doporučuje:

po té, co se seznámila se způsobem řešení pořádku a čistoty ve městě Třinec 
(https://www.trinecko.cz/cistota/) Radě města Přerova zvážit zavedení stejného způsobu řešení i 
v Přerově.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/29/2/2014                                                               Dopady odložení dostavby D1 na ŽP

Komise po projednání doporučuje:

Radě města Přerova aby získala závaznou informaci o dostavbě dálnice D1 ještě před rozhodnutím 
o konání referenda týkajícího se výstavby ZEVO. 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

V Přerově dne:  24.2.2014

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


