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Zápis č. 30

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 24. března 2014

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Zdeněk Kazílek

Jana Krafková
Omluveni:

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. Mgr. Jaroslav Zámečník

Ing. Milan Páral

Jiří Šafránek
Libor Okáč

Hosté: 

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Problematika pořádku a čistoty.

3. Návrhy členů na práci komise.

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) Problematika pořádku a čistoty
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Tematicky se tento bod vztahoval k problematice projednávané na minulém jednání komise. 
Ing. Páral okomentoval fotografie, které pořídil v Henčlově. U snímků pořízených na pozemcích 
města bude řešení postoupeno Odboru správy majetku a komunálních služeb. U snímků 
identifikujících uložení odpadu bude prošetření postoupeno Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí. Popsaný postup bude použit obdobně i u dalších případných podnětů. 

Paní Dostálová předložila snímky z Žeravic, které dokumentovaly umístění velkoobjemového 
kontejneru. Projevila názor, že umísťování kontejnerů by mělo být mimo náves či kulturně cennou 
lokalitu. Také podala informaci, že o stávajícím umístění bylo jednáno v osadním výboru, který 
dokumentované místo doporučil. 

Ing. Kazílek informoval, že bývá svědkem prohrabování naplněných kontejnerů a z toho důvodu by 
jejich odvážení mělo být co nejrychlejší. 

Pan Šafránek předložil fotografie znečištěné hladiny městského rybníka, jenž je ve správě Českého 
rybářského svazu. Organizační pracovník projedná s odd. vodního hospodářství a zemědělství 
možnost zjednání nápravy. 

Dále předseda komise předložil foto pořízené na Malé laguně, které dokumentuje znečištění břehů 
odpadky a poničení tabule naučné stezky. Podklady předá organizační pracovník k řešení Odboru 
správy majetku a komunálních služeb. 

Ad3) Návrhy členů na práci komise

V této části podali informaci o účasti na akci Den vody (návštěva Čistírny odpadních vod v 
Henčlově) Ing. Hudeček a Ing. Páral.

Ad4) Různé

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. informoval o zařazení stanice ORNIS Přerov, která se zabývá záchranou 
volně žijících zvířat, do národní sítě záchranných stanic.

Další jednání komise bude v pondělí od 16:00 hod., v zasedací místnosti „životního prostředí“, 
Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11, Přerov, 28. 4. 2014.

V Přerově dne: 24. března 2014

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
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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


