Zápis č. 11
z jednání Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 10. prosince 2015

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková
Jana Dostálová
Ing. František Hudeček
RNDr. Václav Karabina
Jaroslav Rozek

Omluveni:
Elena Skoupilová

Ing. Václav Závěšický
RNDr. Josef Chytil, Ph.D.
RNDr. Ludmila Landsmannová

Hosté:
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:
1.

Zahájení a schválení programu jednání.

2.

Návrhy obecně závazné vyhlášky - řád městského parku Michalov.

3.

Časový harmonogram na 1. pololetí 2016 + návrh TÉMAT k projednávání.

4.

Zhodnocení práce Komise ŽP za uplynulé období.

5.

Různé.

6.

Retenční nádrž Skalička (dříve Teplice) - Ing. Hudeček.
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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. Potom nechala schválit upravený program jednání, oproti pozvánce došlo k výměně
pořadí některých bodů jednání, platné pořadí jímž se jednání komise řídilo viz výše.
Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0
Ad2) Návrhy obecně závazné vyhlášky - řád městského parku Michalov.
Předsedkyně komise v krátkosti okomentovala členům komise předem zaslané návrhy variant
Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje řád městského parku Michalov. Rozdíl mezi
variantou I a II je v tom, že dle první varianty je vstup psům do parku povolen a je regulován jejich
pohyb a ve druhé variantě je psům vstup zakázán. V průběhu bohaté diskuze každý člen komise
vyjádřil na věc svůj názor. Následně bylo o jednotlivých variantách hlasováno a bylo k nim přijato
usnesení s výsledkem: vstup psů povolen 2 pro, 5 proti, 1 se zdržel, vstup psů zakázán 5 pro, 2
proti, 1 se zdržel.
Ad3) Časový harmonogram na 1. pololetí 2016 + návrh TÉMAT k projednávání.
S tímto bodem programu vystoupila předsedkyně komise a po diskuzi dospěli členové k dohodě o
termínech, které jsou uvedeny v závěru tohoto zápisu. K tématům byla diskuze v rámci různého.
Ad4) Zhodnocení práce Komise ŽP za uplynulé období.
Předsedkyně komise se po jednotlivých bodech vyjádřila k plnění Rámcového programu činnosti
komise.
Ad5) Různé
RNDr. Chytil vyjádřil návrh, aby na některém z příštích jednání komise byl za přítomnosti
vedení TSMP projednán management obsluhy parku Michalov.
Pan Rozek upozornil na problematiku zvýšení poplatku za komunální odpad. K tématu byla
vedena obsáhlá diskuze, v níž členové zejména vyjadřovali obavy ze ztráty motivace občanů ke
třídění při dalším zvýšení poplatku.
K tomuto bodu bylo přijato jednomyslně usnesení, které požaduje zachovat poplatek na stávající
výši.
Z jednání komise odešla RNDr. Ludmila Landsmannová.
Ing. Závěšický vyjádřil názor, zda by nebylo možné smluvně regulovat hospodaření na
ostatních městských plochách pronajatých soukromníkům tak, aby se používalo přírodě blízké
hospodaření – greening.
Předsedkyně informovala o ukončení členství v komisi paní Eleny Skoupilové a návrhu na
jmenování pana Lukáše Zahradníka.
Ad6) Retenční nádrž Skalička (dříve Teplice) - Ing. Hudeček.
Ing. Hudeček připravil informaci k akci Suchý poldr Skalička (dříve Teplice). Má ochránit před
stoletou vodou území, kde žije 110 tisíc obyvatel. Celkový objem nádrže - 35,2 mil. m3, plocha
zátopy při max. hladině (10 m) - 623 ha. Délka údolní hráze 2000 m, délka boční hráze 4800 m.
Ochrana území se plánuje ve dvou etapách: 1.etapa - místní protipovodňové opatření v realizační
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ceně cca 2,1 mld. Kč. Jedná se o souhrn celé řady místních opatření, která mají ochránit před 50tiletou vodou. 2.etapa - tou je výše popsaný poldr Skalička - snad bude stát jen cca 2,5 mld.Kč,
realizace má být zahájena až po realizaci 1. etapy. Ing. Hudeček vyjádřil obavu z neustálého
odsouvání realizace poldru a z neustálých požadovaných „doplňků“ funkcí, např. koupaliště,
rybolovné dílo. RNDr. Chytil uvedl, že existují i jiná, přírodě bližší protipovodňová opatření.
Harmonogram jednání KŽP na 1. pololetí 2016, vždy v 16:00 hod.:
Středa 20.1.2016, čtvrtek 11.2.2016, čtvrtek 31.3.2016, středa 20.4.2016, středa 25.5.2016,
čtvrtek 9.6.2016.
V Přerově dne: 10. prosince 2015
Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

……………………….

……………………….

Ing. Jaroslav Čagánek

Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník

předsedkyně komise

Přílohy:
1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).
2. Usnesení.
Rozdělovník:
Elektronickou poštou
členové komise +
Rada města Přerova
tajemník MMPr
vedoucí odborů
ostatní přítomní
V listinné podobě
kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci
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Usnesení č. 11 jednání
Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 10. prosince 2015
Komise životního prostředí

UKŽ/11/1/2015

Obecně závazná vyhláška - řád městského parku Michalov

Komise po projednání pro jednotlivé varianty návrhu vyhlášky hlasovala takto:
Varianta I - vstup psů povolen.
Pro/2-Proti/5-Zdržel se/1
Varianta II - vstup psů zakázán.
Pro/5-Proti/2-Zdržel se/1
UKŽ/11/2/2015

Zvýšení poplatku za komunální odpad

Komise po projednání navrhuje zachovat poplatek za komunální odpad ve stávající výši z důvodu
motivace ke třídění.
Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

V Přerově dne: 10.12.2015
……………………….

……………………….

Ing. Jaroslav Čagánek

Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník

předsedkyně komise
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