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Zápis č. 13

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 11. února 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

Jaroslav Rozek

RNDr. Ludmila Landsmannová

Omluveni:

Lukáš Zahradník

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Ing. Václav Závěšický

Hosté: 

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města

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

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

Mgr. Dagmar Bouchalová, ZŠ Trávník, 
koordinátorka EVVO

Ing. Jana Kosturová, ORNIS

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Koncepce EVVO - analytická část – pokračování – RNDr. Juliš, RNDr. Machalová.

3. Různé.
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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. Přivítala hosty a nechala schválit program jednání.

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Koncepce EVVO – analytická část – pokračování.

(Členové komise obdrželi spolu s pozvánkou SWOT analýzu upravenou a dopracovanou na minulé 
komisi o detailní zpracování Silných a Slabých stránek. V pokračování se komise zabývala 
dopracováním Příležitostí a Hrozeb.)

Na úvod RNDr. Juliš připomenul důvody pro zpracování EVVO a shrnul dosavadní postup prací.

- Na jednání se dostavil Ing. Závěšický. 

- Ing. Hudeček konstatoval: „a) Předložené materiály nejsou přehledné do té míry, abychom se 
jednoduše mohli shodnout či neshodnout zda takto postavené body jsou vždy ve správné kapitole. 
b) Mělo by se projednávat pořadí Slabé stránky a Hrozby a pak Silné stránky a Příležitosti.“ Dále 
přislíbil zaslání svých dalších návrhů.

- Mgr. Bouchalová v reakci na vystoupení Ing. Hudečka vysvětlila rozdíl mezi koncepcí a SWOT 
analýzou a vyjádřila názor, že číslování u SWOT analýzy není nutné.

- RNDr. Juliš Ing. Hudečkovi vysvětlil systém tvorby SWOT  analýzy od počátku s využitím kříže 
a poukázal na to, že členům KŽP byl předložen k diskuzi již návrh SWOT analýzy. Pro ilustraci 
vysvětlil a okomentoval postup při vzniku  a dopracování předchozí Místní koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 2006–2015.

- Poté RNDr. Juliš přistoupil k vlastní práci na pokračování SWOT analýzy. Okomentoval a ve 
spolupráci s přítomnými dotvářel část Příležitosti.

- Po krátké přestávce vyhlášené předsedkyní komise pokračovalo jednání komise v práci na tvorbě 
Hrozeb pod vedením RNDr. Machalové, která informovala, že celý dopracovaný materiál bude 
následně rozeslán přítomným ke konečné diskuzi.

Ad3) Různé

- Předsedkyně komise vyzvala přítomné k zasílání připomínek a námětů na úpravu webu města 
v oblasti životního prostředí v termínu do konce dubna. (Možno zasílat na e-mail organizačního 
pracovníka).

- Ing. Holan informoval o snaze řešit ochranu před hlukem a o vzniku hnutí, které se touto otázkou 
zabývá. Organizační pracovník uvedl, že k řešení hluku je příslušná Krajská hygienická stanice, 
jejíž územní pracoviště v Přerově je v nemocnici, na Dvořákově ulici.

- Ing. Kostrunová nabídla možnost konání některého z následujících jednání KŽP na pracovišti 
ORNIS.

Příští jednání Komise bude ve čtvrtek 31. března 2016 v 16:00 h, Bratrská 34, přízemí, dvorní 
trakt, dveře D11, Přerov.

V Přerově 11. února 2016

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek
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……………………….                                                                    ……………………….

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

ostatní přítomní

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci


