
Připomínky k Programu EVVO 2016  

A. Obecné- formální:
I. Vazba na dlouhodobé a vzorové Programy :
1. Strategický plán územního a ekonomického rozvoje města Přerova (SPUER-P)
Tento základní dokument je zpracováván již celá desetiletí (byť s dílče odlišnými názvy) ,je pravidelně 
aktualizován . V současné době je aktuální SPUER-P ze srpna 2014. Tento má 220 stran, které by si měl každý 
zainteresovaný občan alespoň orientačně přečíst celý, oblasti životního prostředí a ekologické situace je zde 
podrobněji věnována kapitola  6, na stranách 117 až 133.
2. Plán pro Přerov 2014 -2018- by schválen Radou MZ Přerov v listopadu 2014
Oba výše uvedené  dokumenty by měly být vždy zohledněny v činnosti Komise životního prostředí (KŽP) , zajistí 
se tak soulad činnosti KŽP s uvedenými programy. 
3. Koncepce enviromentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje(OLKR) -ta je rovněž dlouhodobě 
zpracovávána a měla by být orientačně známa i členům naší KŽP.
4. Vzory z jiných okresů OLKR - je užitečné se s nimi orientačně seznámit, např. s dokumentem 
EVVO Prostějov  . 
Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách
II . Formální stránka materiálů k projednávání EVVO 2016 (ale i dalších -obecně) 
1. Zásadně ulehčí identifikaci projednávaných bodů jejich označení čísly (resp. písmeny)již od samého 
počátku.Toto vždy provádí ten subjekt,který materiály k projednávání předkládá. Pak je vždy při projednání 
jistota,že všichni vědí o který bod se jedná,atd ( i když ten bude mít i víceřádkový popis). Připomínky ke 
konkrétním bodů pak následně zapracuje předkládající subjekt , ten provede i přečíslování u těch bodů ,kde to 
bude nutné (předpokládá se totiž,že část bodů zrušena- když některé původní budou sloučeny a některé 
zrušeny,resp. i některé nové vloženy.
2. Program EVVO - by neměl  být rozvleklý, naopak účelně stručný , jsou připomínky zásadní ty musí být vždy 
uvedeny obsahově dostatečně formulovány, připomínky nepodstatné vynechány,resp. zásadně zestručněny. 
Body programu (tedy v jednotlivých kapitolách) by měly být uváděny v pořadí podle váhy jejich významu. 
Program EVVO se týká jak škol,tak podnikatelů,úřadů a  celé veřejnosti .
Poznámka: V době,kdy všechno se děje na počítačích ,nebude výše uvedené nikterak náročné.

B. Konkrétní připomínky k obsahu jednotlivých bodů Programu EVVO
I. Obecně - vícekráte se opakují připomínky na malý zájem a nízké dotace (tedy od orgánů města i vyšších) -
toto by mělo být uváděno souhrnně a v objektivní míře, nejlépe to uvádět v souhrnu Bloků ( např. výčtem  těch a 
těch bodů ,kterých se to týká)
II. K jednotlivým kapitolám
- když podstatná část byla již formulována na předchozích schůzích KŽP považuji za potřebné zdůraznit . 
1. Silné stránky:  Ale spojit  více podobných bodů. To že funguje  KŽP ,taktéž dotační program EVVO- je ve 
většině větších měst samozřejmostí, a j.
2. Příležitosti: - cyklověž - zatím se jeví spíše opak, 
- město je průmyslové?- bohužel spíše opak je pravdou 
- revitalizační opatření -která jsou reálná -uvést stručně  alespoň 1 příklad
Chybí : -Protipovodňová opatření - Chybí zmínka o Suchém poldru Skalička a jeho zásadní potřebě
  -Možnost  realizace ZEVA , tedy efektivního zpracování odpadů i s ekonom.přínosy- léta  správně zvažovaná 
realizace, nyní ale spící 
3. Slabé stránky : 
3.1 Nízká estetická úroveň některých částí města - Přednádraží+ Škodova ulice, řada neprovozovaných továrních 
objektů - dlouhodobě negativní dopad na občany města i na návštěvníky města a na pozici města v Kraji,a j. 
3.2. Vysoká nezaměstnanost ve městě- s vysoce  negativními dopady v řadě oblastí  
3.3. Řada neprovozovaných dříve  pozitivně dominantních objektů (např. Strojař, atd,atp.)   
3.4. Silniční infrastruktura - chybějící dálnice a j.
3.5. Řada negativ - postoje města,podnikatelů, málo financí do oblasti EVVO,, neefektivnost  dotací dotací do 
této oblasti, více nedostatků - až dojem „kňourání“ - bez nějakého doložení 
4. Hrozby
4.1- v podstatě převažuje zdůrazňování mínusů stávajícího stavu, ale jejichž řešení je převážně základní náplní 
funkcionářů města, kraje ,i zájmových organizací
4.2. - vysoká koncentrace průmyslu ve městě ?- tvrzení je holý nesmysl(průmysl je na 1/3 stavu před r.1989)
4.3. -riziko povodní, např. zaplavení BIOS a ORNIS, ale zcela zásadní je zaplavení podstatné části města (viz 
rok 1997)
Sestavil : ing.Fr.Hudeček 


