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Zápis č. 33 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 8. února 2018 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 
 

RNDr. Václav Karabina  

Tomáš Navrátil 

Ing. František Hudeček 

Omluveni: 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Lukáš Zahradník RNDr. Ludmila Landsmannová 

 Ing. Václav Závěšický 

  

 

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 kácení. 

3. „Zelené okénko“ (Přerovské listy). 

4. Informace z 2. ročníku semináře Ekologie a její budoucnost (Ing. Kutálková). 

5. Informace z Komise ŽP při ROK (Ing. Kutálková). 

6. Různé. 

 

Ad1) Zahájení a schválení programu jednání. 

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 

řádném svolání a usnášeníschopnosti. Konstatovala, že námitky proti minulému zápisu nebyly 
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vzneseny. Nechala schválit program jednání, přivítala hosta. 

 

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Projednání kácení. 

- Ing. Kutálková okomentovala jednotlivé žádosti o kácení, které obdrželi členové komise 

v předstihu v elektronické podobě. Následně proběhla diskuze k jednotlivým bodům, včetně 

seznámení s názory nepřítomných členů, kteří zaslali svá vyjádření. Žádosti byly zpracovány do 

tabulky (která je přílohou zápisu), včetně výsledku projednání jejich kácení. Ve věci bylo přijato 

usnesení. 

Na jednání komise se dostavil pan Tomáš Navrátil. 

- Paní Dostálová přiblížila problematiku kácení douglasek v Žeravicích v rámci projektu 

„Zastřešení stávajícího házenkářského hřiště Žeravice“. Navrhla, aby se výbor místní části podílel 

na výběru míst pro náhradní výsadbu. K bodu bylo přijato usnesení. 

 

Ad3) „Zelené okénko“ (Přerovské listy). 

- Ing. Kutálková informovala o jednání s Redakční radou Přerovských listů o možnosti přispívání 

formou sloupku „Zelené okénko“ do uvedeného periodika. Rozsah 1 sloupek + foto (cca ½ stránky, 

tj. 20 řádků. Termíny k odevzdání článků redakci do 10. dne předchozího měsíce. Předsedkyni 

zaslat texty do 5. v měsíci. První článek - úvod předsedkyně a text RNDr. Karabiny (téma křeček), 

do 5.3.2018.  

 

Ad4) Informace z 2. ročníku semináře Ekologie a její budoucnost (Ing. Kutálková). 

Seminář se konal 25.01.2018 v Brně a jeho zaměření bylo na téma Odpady a předcházení vzniku 

odpadů. Jako první příspěvek zazněla z úst zástupce MŽP podrobná analýza nakládání s odpady 

v rámci ČR za rok 2016.  

V další části byla podána informace o stavu odpadové legislativy ČR a jejího dalšího vývoje pro 

nejbližší období. Bylo zdůrazněno, že zákon o odpadech především čeká na tzv. EUnovelu. Jedná se 

především o přijetí Nařízení EP a Rady 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 – 

Minamatská úmluva. 

Připravuje se změna ve vyhlášce č. 321/2014 Sb., kde je v návrhu zavedení celoročního sběru 

bioodpadů a zavedení separovaného sběru olejů a tuků z domácnosti. 

Ing. Kutálková v této věci podotkla, že TS města Přerova již se sběrem použitých olejů a tuků 

z domácností na obou sběrných dvorech začali již koncem roku 2016. 

Jako další příspěvek na semináři zazněla přednáška Ing. M. Kose o Regionálních centrech 

zpracování čistírenských kalů. Kromě příkladů vzniku 4 těchto center na území Jihočeského kraje, 

zaznělo i jméno našeho města. VAK Přerov byl uveden jako projekt, kde již probíhá projektová 

příprava pro centrum na zpracování čistírenských kalů s předpokládanou kapacitou 8000 t/rok. 

Členové KŽP se v této souvislosti dohodli, že prostřednictvím předsedkyně požádají odborného 

zástupce VAK Přerov o bližší informace k tomuto připravovanému projektu. 

 

Ad5) Informace z Komise ŽP při ROK. (Ing. Kutálková). 

Ing. Kutálková informovala o Návrhu Pravidel pro poskytování dotací z dotačních programů 

Olomouckého kraje 2018, které administruje odbor ŽP a zemědělství. 

U dotačního programu na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018 zdůraznila 
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především termín pro podávání žádostí a to od 03.04. do 20.04.2018. Schvalování v Radě 

Olomouckého kraje bude projednáváno 04.06.2018. Tento dotační titul bude na příslušných          

www stránkách vyvěšen od 28.02. do 27.05.2018. 

V souvislosti s hodnocením a posuzováním přijatých žádostí Ing. Kutálková zdůraznila, že se bude 

brát zřetel na spoluúčast žadatele, tzn. čím vyšší spoluúčast tím více bodů v celkovém hodnocení 

žádosti. Jako příklad uvedla následující: bez spoluúčasti je to 10 bodů, se spoluúčastí v rozsahu 40-

70% získá žadatel 50 bodů a při 70% a výše je to již 100 bodů do celkového hodnocení žádosti. 

 

Ad6) Různé. 

- Nebyl projednán žádný bod. 

 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 08.03.2018 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 8. února 2018 

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. Tabulka kácení. 

 

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 
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Usnesení č. 33 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 8. února 2018 

 

UKŽ/33/1/18 Projednání kácení. 

Komise po projednání schvaluje postupovat při kácení dle doporučení uvedených v přiložené 

tabulce. 

     Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

 

UKŽ/33/2/18 Stanovisko ke kácení v Žeravicích. 

Komise po projednání doporučuje ve věci kácení 7 ks douglasek v rámci projektu „Zastřešení 

stávajícího házenkářského hřiště Žeravice“ postupovat takto: umístění náhradní výsadby v počtu 

trojnásobku kácených stromů projednat s výborem místní části Žeravice. 

     Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0 

 

 

 

V Přerově 8. února 2018 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 


