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Zápis č. 19

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 27. září 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

RNDr. Václav Karabina

RNDr. Ludmila Landsmannová

Omluveni:

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Jaroslav Rozek

Ing. Václav Závěšický

Lukáš Zahradník

Hosté: 

Pavel Košutek, náměstek primátora statutárního 
města

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

Ludmila Tomaníková, členka Zastupitelstva města
Přerova

Ing. Pavel Dostál, ředitel regionu Střední Morava, 
Veolia Energie ČR, a. s.

Ing. Pavel Mlčák, náměstek ředitele regionu 
Střední Morava, Veolia Energie ČR, a. s.

Ing. Marcela Novotná, Odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí

Adolf Vyhlídka

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek
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Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Modernizace Teplárny Přerov (Ing. Pavel Dostál, ředitel regionu Střední Morava, Veolia 
Energie ČR, a. s.)

3. Různé.

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

Na jednání komise se dostavila paní RNDr. Landsmannová.

Ad2) Modernizace Teplárny Přerov.

Na úvod předsedkyně komise informovala o pracech na přípravě plánu odpadového hospodářství 
pro město Přerov pro roky 2017-2023. Následně předala slovo zástupcům Veolia Energie ČR, a. s.
Ředitel Ing. Dostál se představil, ve funkci ředitele od 1.1.2016. Spolu s náměstkem Ing. Mlčákem 
pak podrobně okomentovali připravenou prezentaci. Základní údaje  - voda z Bečvy, Ostravsko –
Karvinské černé uhlí mleté. 

Na jednání komise se dostavil pan RNDr. Karabina.

Předpoklad od 1.1.2013 nový zdroj – K5 na více druhů paliv (uhlí, biomasa, TAP (tuhá alternativní 
paliva), zemní plyn).

Ve 4 etapách přechod sítí v Přerově z páry 230oC na horkou vodu do 100oC. O 2/3 menší ztráty.

Dotaz paní Tomaníkové – jaký vliv bude mít plánovaná rekonstrukce sítí na již provedené rozvody 
Tepla Přerov – Odpověď – výměníkové stanice jsou připraveny na napojení horkovodu.

V K5 se uvažuje do 40% jiné palivo než uhlí, tedy cca 40 000 tun za rok.

RNDr. Juliš označil za klíčové pro následná jednání množství zbytkového komunálního odpadu, 
které bude teplárna schopna resp. ochotna odebírat (minimum/maximum), v jaké kvalitě a za jakých 
podmínek.

Z jednání komise odešel pan Ing. Hudeček.

Po krátké pauze pokračovalo jednání KŽP.

K poskytnutým informacím přijala KŽP následující:

„Komise životního prostředí bere na vědomí informaci zástupců Veolia Energie ČR, a. s. o 
možnostech modernizace  a rozvoje závodu Teplárna Přerov.“

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0

Ad3) Různé.

- Ing. Kutálková otevřela otázku návaznosti předložených informací na zpracování plánu
odpadového hospodářství pro město Přerov. Další informace poskytl RNDr. Juliš.

- RNDr. Landsmannová informovala o projednání ošetřování zeleně v místních částech TSMP na 
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Výboru pro místní části.

- RNDr. Karabina upozornil na to, že v některých případech došlo k tomu, že na kontejnerech 
určených k separaci odpadu již nejsou popisky zřetelné a je třeba je obnovit. RNDr. Juliš reagoval, 
že pracovnice odboru STAV, Ing. Novotná zjistí, kdo je odpovědný za provádění značení a předá 
mu podnět komise.

Příští jednání Komise se bude konat 27.10.2016

V Přerově 27. září 2016

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

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

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 – k archivaci


