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Zápis č. 12

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 20. ledna 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

Jaroslav Rozek

RNDr. Ludmila Landsmannová

Omluveni:

Lukáš Zahradník

Ing. Václav Závěšický

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Hosté: 

pan Pavel Košutek, náměstek primátora

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města

Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města

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

Mgr. Miroslava Švástová, vedoucí oddělení 
ochrany životního prostředí a památkové péče

RNDr. Yvona Machalová, referentka oddělení 
ochrany životního prostředí a památkové péče

Mgr. Dagmar Bouchalová, ZŠ Trávník, 
koordinátorka EVVO

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek
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Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Plán Odpadového hospodářství - RNDr. Juliš.

3. Vracení pokut za porušení „Zaplachtovací OZV“ - RNDr. Juliš.

4. Koncepce EVVO - analytická část - RNDr. Machalová.

5. Různé.

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/6-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Plán Odpadového hospodářství (POH).

RNDr. Juliš informoval o nutnosti zachovat návaznost jednotlivých POH – ČR, kraje a města (do 
jednoho roku od přijetí krajského). Rada zadala úkol hledat cesty motivace ke třídění. Od roku 2024 
bude zákaz skládkování. POH kraje předpokládá zvýšení materiálového využití vytříděných složek 
komunálního odpadu a energetické využití nevyužitelných odpadů. Jedním z úkolů bude 
předcházení vzniku odpadů a zapojení živnostníků do systému města. 

- Na jednání se dostavil Ing. Hudeček.

Usnesením komise vzala na vědomí předloženou informaci. 

Ad3) Vracení pokut za porušení „Zaplachtovací OZV“.

RNDr. Juliš vysvětlil proces vzniku Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých 
povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova,
včetně jejího praktického uplatňování a postup při jejím rušení Ústavním soudem na podnět 
Ministerstva vnitra ČR (MV). Seznámil přítomné s důvody předložení materiálu na jednání Rady 
města – žádost tří provozovatelů vozidel o vrácení pokut resp. nákladů řízení na základě zrušení 
OZV. Dle písemného názoru MV není na vrácení nárok. Členové komise po diskusi doporučili 
jednohlasným usnesením, aby požadované částky nebyly vraceny. 

Ad4) Koncepce EVVO - analytická část.

RNDr. Machalová předala přítomným podklady pro SWOT analýzu doplněné o vyjádření  
RNDr. Landsmannové, Ing. Závěšického a Mgr. Bouchalové. Pak byly společně pod vedením 
RNDr. Juliše zevrubně diskutovány všemi přítomnými jednotlivé body silných a slabých stránek 
EVVO. Do 31. ledna 2016 lze RNDr. Machalové posílat další náměty do SWOT analýzy, včetně již 
projednaných bodů. Na příštím jednání komise budou diskutovány hrozby a příležitosti 
předkládaného aktualizovaného materiálu (bude rozeslán v předstihu).

Ad5) Různé

Předsedkyně komise informovala o umístění webových stránek města Přerova na 1. místě v ČR 
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v soutěži „Zelená informacím“ a vyjádřila poděkování úředníkům a webmasterce za jejich velmi 
dobrou a nadstandardní práci. Jedná se o soutěž o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na 
oficiálních internetových stránkách měst v ČR.

Příští jednání Komise bude ve čtvrtek 11. února 2016 v 16:00 h, Bratrská 34, přízemí, dvorní 
trakt, dveře D11, Přerov.

V Přerově 20. ledna 2016

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. 12 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 20. ledna 2016

Komise životního prostředí

UKŽ/12/1/2016                                     Plán Odpadového hospodářství (POH).

Komise po projednání bere na vědomí informaci o schválení POH Olomouckého kraje na období 
2016–2025 a o zahájení prací na zadání POH pro město Přerov.

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

UKŽ/12/2/2016                   Vracení pokut za porušení „Zaplachtovací OZV“.

Komise po projednání návrhu na vracení pokut resp. nákladů na řízení, uložených třem 
provozovatelům vozidel, kteří požádali o vrácení uhrazených částek za porušení Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů 
na území statutárního města Přerova, hlasovala pro jednotlivé varianty takto: 

Varianta I – vrátit požadované částky.

     Pro/0-Proti/7-Zdržel se/0

Varianta II – nevracet požadované částky.

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

V Přerově 20. ledna 2016

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

Ing. Jaroslav Čagánek          Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník                    předsedkyně komise


