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Zápis č. 14

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 17. března 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

Jaroslav Rozek

RNDr. Ludmila Landsmannová

Omluveni:

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Ing. Václav Závěšický

Lukáš Zahradník

Hosté: 

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

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Projednání a vyjádření stanoviska k návrhu OZV o hluku.

Ad1) 

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 
řádném svolání a usnášeníschopnosti, nechala schválit program jednání.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0
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Ad2) Projednání a vyjádření stanoviska k návrhu OZV o hluku.

- Členové komise v předstihu obdrželi návrh OZV. Ing. Kutálková informovala o známých 
připomínkách ostatních komisí, ve kterých byla OZV již projednána.

- RNDr. Juliš vysvětlil princip vyhlášky (časová a místní omezení) a zdroje hluku, na které je 
především zacílena – stroje, hudební produkce a pyrotechnika. Také objasnil možnost jejího použití 
i vůči právnickým osobám.

- Následně byly podrobně diskutovány jednotlivé články vyhlášky včetně navrhovaných úprav.

O komisí navrženém znění článků 1, 2, 3, 4 a 7 bylo hlasováno.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Z jednání komise odešel Ing. Závěšický.

O komisí navrženém znění článků 5, 6, 8 a 9 bylo hlasováno.

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

Komisí schválení znění vyhlášky je přílohou tohoto zápisu.

- Ing. Kutálková navrhla umístit na web města do části životní prostředí, sekce odpady, žádost 
směřovanou občanům na ohleduplnost při vkládání skleněných odpadů do určených kontejnerů. 
Vkládání by mělo být realizováno mimo brzké ranní a pozdně večerní a noční hodiny.

Například větou: „S ohledem na hluk, který způsobuje vhazování odpadu ze skla do separačních 
kontejnerů, žádá město všechny uživatele, aby skleněný odpad vhazovali do kontejnerů v denní 
době od 8 do 20 hodin, a byli tak ohleduplní k těm, kteří bydlí v blízkosti kontejnerů, (nadpis –
Prosba na občany a podnikatele).

- RNDr. Juliš navrhl obdobnou informaci umístit na kontejnery na sklo formou vylepení samolepek.

- RNDr. Juliš informoval, že na příštím jednání komise bude třeba projednat žádosti o poskytnutí 
dotace na aktivity EVVO na rok 2016.

Příští jednání Komise bude ve čtvrtek 31. března 2016 v 16:00 h, Přerov, Bratrská 34, dvorní 
trakt, přízemí, zasedací místnost – dveře D11.
Poznámka: studium předložených žádostí bude umožněno již od 15:00 h tamtéž.

V Přerově 17. března 2016

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

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

Ing. Jaroslav Čagánek Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník                    předsedkyně komise

Přílohy: 

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).

2. Návrh OZV o hluku – verze KŽP

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +



3

Rada města Přerova

tajemník MMPr

vedoucí odborů

ostatní přítomní

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci


