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Zápis č. 15

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 31. března 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

RNDr. Ludmila Landsmannová

Omluveni:

Jaroslav Rozek

Ing. Václav Závěšický

Lukáš Zahradník

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Hosté: 

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

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

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Petice – řešení pachových látek v zákoně o ochraně ovzduší.

3. Projednání žádostí o poskytnutí dotací na podporu aktivit EVVO v roce 2016.

4. 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/7-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Petice – řešení pachových látek v zákoně o ochraně ovzduší.

Na jednání komise se dostavil Ing. Hudeček. 

- Členové komise v předstihu obdrželi text petice. Ing. Čagánek vysvětlil zákonem o ochraně 
ovzduší neřešenou problematiku obtěžování zápachem a návrh na její řešení prostřednictvím 
připojení se k petici „Žádost o prosazení emisních limitů a metodiky řešení pachových látek do 
novely zákona o ovzduší 201/2012 Sb.“ Pak požádal přítomné o podpisy petice.

Ad3) Projednání žádostí o poskytnutí dotací na podporu aktivit EVVO v roce 2016.

Předsedkyně komise předala slovo vedoucímu Odboru stavebního úřadu a životního RNDr. Pavlu
Julišovi. RNDr. Juliš seznámil členy komise se „Zásadami pro poskytování dotací na podporu 
aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ a s pravidly pro posuzování 
žádostí včetně postupu při vyplňování připraveného bodovacího systému. Tento bod je dále řešen 
samostatným „Zápisem o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit v 
oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2016“, který je nedílnou součástí 
tohoto zápisu.

Ad4) Různé.

- Ing. Kutálková pozvala přítomné na akci „Ukliďme Česko“, konanou v sobotu 16.04.2016.

- Ing. Kutálková v reakci na připomínky občana Vyhlídky na jednání zastupitelstva vyzvala členy 
komise k pořizování fotografií (+datum a místo pořízení) sporného ořezu dřevin a k jejich zasílání 
organizačnímu pracovníkovi na e-mail. Ten je následně přepošle k vyřízení Odboru majetku.

- Ing. Závěšický se dotázal, kdy bude KŽP projednávat žádosti o kácení stromů na pozemcích 
města. RNDr. Juliš odpověděl, že jakmile bude vedením MMPr v této věci rozhodnuto o interním 
postupu.

- Ing. Hudeček informoval přítomné, že zjistil z médií informaci o možném zastavení prací na 
budování suchého poldru Skalička z důvodu výskytu hrouzka. Zdůraznil vysoký význam potřeby 
ochrany životů lidí a jejich majetku. K uvedenému podal zprávu dle přílohy k zápisu.

- Ing. Holan uvedl, že realizace poldru či přehrady (o tu mají zájem okolní obce) bude zahájena cca 
do dvou let.

- RNDr. Chytil uvedl, že lze udělat i jiná protipovodňová opatření bližší přírodě. Problémem 
navržených opatření je, že obě by zničila unikátní štěrkonosnou funkci řeky Bečvy.

- Ing. Kutálková uvedla, že v uvedené věci požádá o účast na příštím jednání komise náměstka 
primátora, pana Košutka (postoj Přerova k budování poldru a informace o postupu prací na jeho 
realizaci).

- RNDr. Chytil uvedl požadavek, že se chce seznámit se stanoviskem vedení města ke kanálu DOL.

Z jednání komise odešel Ing. Hudeček. 

- RNDr. Landsmannová informovala o zjištění záměru těžby písku v Žeravicích – Lapač. RNDr. 
Juliš informoval, že se má jednat o dočasnou těžbu po dobu výstavby dálnice. Investor SKANSKA 
navrhuje kompenzace obyvatelům. Členové KŽP budou pozváni na veřejné projednání záměru.
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Příští jednání komise bude ve středu 20.4.2015 od 16:00 hod., v zasedací místnosti „Odboru 
rozvoje“, Bratrská 34, hlavní budova, 3. podlaží, dveře č. 37.

V Přerově 31. 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. Usnesení.

3. Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2016.

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


