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Zápis č. 7

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 9. července 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Jana Dostálová

Ing. Václav Závěšický

Jaroslav Rozek

Omluveni:

RNDr. Ludmila Landsmannová

Elena Skoupilová

Hosté: 

pan Pavel Košutek, náměstek primátora

Ing. arch. Jan Horký, radní

Ing. Vladimír Holan, radní

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí

RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Návrh zásad pro poskytování dotací v oblasti EVVO.

3. Prezentace o hospodaření s dešťovou vodou – Ing. arch. Horký.
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4. Různé.

Zápis:

Ad1) 

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 
řádném svolání a usnášeníschopnosti. Konstatovala, že námitky proti minulému zápisu nebyly 
vzneseny. Přivítala a představila hosty. Potom nechala schválit upravený program jednání, kdy byla 
provedena změna pořadí v projednávání bodů 2 a 3 oproti pozvánce.

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Návrh zásad pro poskytování dotací v oblasti EVVO.

- RNDr. Juliš krátce informoval o nutnosti vypracování nové koncepce EVVO a dále se 
zevrubně věnoval vysvětlení nového dotačního programu, který na ni navazuje (návrh
materiálu „Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016“ (dále jen 
„Program“), byl zaslán v předstihu). Zejména  bylo potřeba reflektovat nové znění zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních 
předpisů. Uvedl, že do konce prázdnin je potřeba získat pro vedení radnice přehled o
potřebných částkách na čerpání v rámci dotací pro sestavení nového rozpočtu.

Na jednání komise se dostavil pan Jaroslav Rozek.

Zejména podrobně osvětlil kritéria k bodům B – „Pravidelná celoroční poradenská a osvětová 
činnost v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí pro občany města“ a C  „Celoroční 
provoz záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy na území města“, 
dotačního programu.  Zdůraznil výchovně-environmentální přínos registrované záchranné a 
záchytné stanice, připomněl i v minulosti využívané, dnes však nepoužitelné řešení 
spolupráce s Olomouckou ZOO.
Na dotaz Ing. Hudečka a Ing. Závěšického vysvětlil, jak byla určena váha jednotlivých 
kriterií. Ing. arch. Horký navrhl zapracovat do hodnotících kritérií u bodů B a C minimální 
počet bodů. Po diskuzi k Programu došlo k následujícím úpravám: v textu bodu 1, písmeno C
bude doplněno slovo registrovaných, v textu bodu 5. Se mění datum na 29. února 2016,  v 
textu bodu 6. Účel C se v tabulce vypouští řádek neregistrované stanice, v textu bodu 7. Se 
mění datum na „do konce června 2016“ a byl akceptován návrh Ing. arch. Horkého. Následně
komise přijala souhlasné usnesení k takto upravenému návrhu.

Ad3) Prezentace o hospodaření s dešťovou vodou – Ing. arch. Horký

- Ing. arch. Horký prezentoval informace ze služební cesty do Švýcarska a SRN, zaměřené na 
hospodaření s dešťovou vodou. Informoval o platné české legislativě a obdobném řešení 
v citovaném v zahraničí, kde je však tato problematika řešena dlouhodoběji. V městech cca 70 
% zastavěných ploch. Je výrazný rozdíl mezi zastavěnou a přírodní krajinou z hlediska 
cirkulace dešťových vod v neprospěch zastavěných oblastí. Příklady dobré praxe ze zahraničí: 
chodníky bez obrubníků, parkovací místa s mezerovitou dlažbou, zasakovací plochy řešené 
při výstavbě a regeneraci obytných čtvrtí, tekoucí voda na povrchu + herní prvky pro děti 
(vzdělávací efekt). Příležitost pro Přerov – čerpání z operačního programu životní prostředí –
podpora hospodaření se srážkovými vodami. Po projednání přijala komise doporučující 
usnesení ke zpracování územní studie pro nakládání s dešťovými vodami. Sborník z exkurze 
(ve formátu PDF) zašle Ing. arch. Horký prostřednictvím organizačního pracovníka zájemcům 
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z řad KŽP.

Ing. Hudeček v této souvislosti poukázal na problematiku řešení ochrany před povodněmi a  
zejména na otázku výstavby suchého poldru. Náměstek Košutek přislíbil dodání relevantních 
informací, které má k dispozici od Povodí Moravy k projednání na některé z dalších jednání 
KŽP.

Ad4) Různé

- Ing. Kutálková informovala přítomné o vyhodnocení docházky za první pololetí pro Radu.

- RNDr. Chytil se dotázal, zda je momentálně město přihlášeno do operačního programu ŽP 
v souvislosti s čerpáním dotace na odbahnění jezírka v areálu Ornitologická stanice Muzea 
Komenského v Přerově (ORNIS), s tím, že připravují podkladové materiály (možnost čerpání 
až 85 % dotace z OP ŽP). 

- Ing. Kutálková požádala Ing. Závěšického o zhodnocení práce v soutěžní porotě k akci 
Předzahrádka roku 2015, kam byl jako člen KŽP delegován. Ing. Závěšický v krátkosti 
informoval – podáno 17 přihlášek, z toho cca polovina od panelových domů a polovina 
od rodinných domů. První kolo hodnocení proběhlo.

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 27.8.2015 od 16:00 hod., v zasedací místnosti „životního 
prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

V Přerově dne: 9. července 2015

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

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

Ing. Jaroslav Čagánek          Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník                    předsedkyně komise

Přílohy: 

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +

Rada města Přerova

tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

další přítomní dle prezenční listiny

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a
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Usnesení č. 7 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 9. července 2015

Komise životního prostředí

UKŽ/7/1/2015                  Návrh zásad pro poskytování dotací v oblasti EVVO

Komise po projednání souhlasí:

s upraveným návrhem zásad pro poskytování dotací v oblasti EVVO.

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/7/2/2015                                                                          Hospodaření s dešťovou vodou

Komise po projednání doporučuje:

Radě města Přerova zpracování územní studie pro nakládání s dešťovými vodami na území města 
Přerova.

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

V Přerově dne:  9.7.2015

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

Ing. Jaroslav Čagánek          Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník                    předsedkyně komise


