Zápis č. 18
z jednání Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 9. června 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:
Pavel Košutek, náměstek primátora statutárního
města
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního
úřadu a životního prostředí
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:
1.

Zahájení a schválení programu jednání.

2.

Celková situace záplavového území řešeného v rámci studie Pobečví. (pan Košutek)

3.

Těžba písku Žeravice Lapač. (paní Dostálová)

4.

Projednání termínů jednání KŽP na 2. pololetí 2016.

5.

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. Nechala schválit program jednání.
Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0
Ad2) Celková situace záplavového území řešeného v rámci studie Pobečví. (pan Košutek).
Náměstek primátora pan Košutek s pomocí multimediální prezentace podrobně informoval o
postupu prací na řešení protipovodňové ochrany Přerova. Jedná se cca o 40 km úsek od Skaličky po
soutok s Moravou, sestávající ze soustavy různých opatření. Předpoklad je, že do roku 2021 by
ochrana Přerova před povodněmi stoletou vodou měla být dokončena.
Ad3) Těžba písku Žeravice Lapač. (paní Dostálová).
Paní Dostálová předala členům komise připravené materiály a informovala o proběhnuvším jednání
v Žeravicích, kdy byli seznámeni s opětovným záměrem na těžbu písku. Připomněla historii
projednávání předchozích záměrů z pohledu občanů Žeravic – 4 petice proti Pískovně, důvody:
hluk, prašnost, půda 1. třídy bonity. V roce 2005 založeno „Občanské sdružení Žeravice“.
Informace doplnila RNDr. Landsmanová: došlo ke změně vlastníka pozemků a investora Pískovny,
jedná se o 530.000 m3 těžitelných písků. Uváděná doba těžby 5 let, 5 m vysoký protihlukový val,
hloubka 20 m, ukončení těžby 10 m nad hladinou podzemní vody. Rekultivace vytěženého prostoru
skrývkou z dálnice.
Na jednání komise se dostavil pan RNDr. Karabina.
Zatím nejsou k dispozici detailnější informace o záměru, investor požádal o územně plánovací
informaci.
RNDr. Juliš uvedl, že KŽP bude informována magistrátem o předložení záměru EIA.
Ad4) Projednání termínů jednání KŽP na 2. pololetí 2016.
Termíny po projednání byly stanoveny, jejich souhrn viz na závěr zápisu.
Ad5) Různé.
Vzhledem k časové náročnosti předchozího nebyly žádné body předloženy.
Příští jednání Komise se budou konat: v termínech 25.08., 29.09., 27.10., 15.11., 14.12.2016
a 19.01.2017 v 16:00 h, zpravidla v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, Přerov,
Bratrská 34, dvorní trakt, přízemí, dveře č. D11..
V Přerově 9. června 2016
Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

……………………….

……………………….

Ing. Jaroslav Čagánek

Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník

předsedkyně komise
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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 – k archivaci
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