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Zápis č. 36 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 7. června 2018 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 
 

Ing. František Hudeček  

Lukáš Zahradník 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

RNDr. Václav Karabina 

Tomáš Navrátil 

Omluveni: 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Ing. Václav Závěšický 

  

  

  

 

Hosté:  

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města Přerova 

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel Vak Přerov 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel Základní 

školy Želatovská 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. VaK, likvidace kalů na ČOV Henčlov (Ing. Dundálek). 

3. Dotace pro školu z programu SFŽP „Dešťovka pro obce“ (Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.) 

4. Kácení. 

5. Různé. 
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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 

vzneseny. Přivítala hosty. Nechala schválit upravený program jednání, oproti pozvánce přibyly 

body 3 a 4. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad2) VaK, likvidace kalů na ČOV Henčlov (Ing. Dundálek). 

Ing. Dundálek přítomným předal Výroční zprávu 2017 a další listinné materiály. Informoval o 

historii čistírny odpadních vod (založení v roce 1966, velká rekonstrukce v letech 1998-2000), 

popsal technologii čištění. Při procesech na ČOV vzniká velký objem odpadních kalů. Bioplyn 

produkovaný v ČOV je využíván k výrobě tepla a elektrické energie na kogenerační jednotce. Nová 

legislativa ministerstva zemědělství (ukládání na pole), si vyžádala hledat nové řešení na zpracování 

a využití odpadních kalů. Bude potřeba vybudovat sušárnu kalů pro celou potřebu VaK (pobočky 

Přerov, Lipník, Hranice, Kojetín) na cca 11.000 tun kalů. Předpokládá se realizovat stavbu v areálu 

současné ČOV Henčlov, využito bude stávajících ploch a budov. Součástí nové technologie úpravy 

kalů bude i nová kotelna na ZP a biofiltr pro dočištění vzduchu. 

Komise vzala na vědomí informace o projektu sušárny kalů na ČOV VaK Přerov. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad3) Dotace pro školu z programu SFŽP „Dešťovka pro obce“ (Mgr. Přemysl Dvorský, 

Ph.D.). 

Ředitel školy, Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. v předstihu poslal informační leták k možnostem 

čerpání dotace z programu „Dotace na využití dešťové vody v obcích“. Na jednání předložil 

předpokládaný rozpočet na akci, která řeší výstavbu retenční nádrže na vodu z ½ plochy střech 

školy. Smyslem investice je získání zásoby dešťové vody pro zálivku a zavlažování/odprašování 

školních hřišť a úspora cca 50.000 Kč ročně za odvod za dešťovou vodu vypouštěnou do 

kanalizace. Po bohaté diskuzi komise k tomuto pilotnímu projektu přijala kladné usnesení. 

 

Ad4)  Kácení. 

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

konáním komise v elektronické podobě. Průběžně probíhala diskuze k jednotlivým bodům včetně 

seznámení se s návrhy zaslanými členy komise elektronicky a komise vyjadřovala hlasováním 

názor na kácení.  

Žádosti byly zpracovány do tabulky (která je přílohou zápisu), včetně výsledku projednání jejich 

kácení. Ve věci bylo přijato usnesení. 

 

Ad5) Různé. 

- Paní Dostálová upozornila na problematiku prašnosti z dopravy v místní části Žeravice, kde došlo 

k uzavření mostku a tím k přeorganizování dopravy na prašnou komunikaci v ulici U Stadionu. 

K této věci přijala komise doporučující usnesení. 

- Ing. Hudeček požaduje ověření situace okolo realizace VD Skalička. 

 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 30.08.2018 od 16:00 hod. 
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V Přerově 7. června 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. 36 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 7. června 2018 

 

UKŽ/36/1/18          Dotace pro školu Želátovská z programu SFŽP „Dešťovka pro obce“. 

Komise po projednání jednoznačně podporuje využívání dešťové vody z veřejných budov města 

Přerova pro jejich potřeby, či závlahu jim přilehlých pozemků. Komise životního prostředí 

doporučuje řediteli ZŠ Přerov, Želatovská 8 předložit návrh na podání žádosti o dotaci v aktuální 

Výzvě SFŽP na využití dešťové vody v obcích orgánům města a Radě města Přerova dále 

doporučuje schválit podání výše uvedené žádosti a zvážit výhodnost jejího zpracování včetně 

projektové dokumentace a ostatních příloh v režii externího zpracovatele či v režii magistrátu města 

Přerova. 

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

UKŽ/36/2/18                                                                                             Projednání kácení. 

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

tabulce. 

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

UKŽ/36/3/18                                                   Prašnost komunikace U Stadionu - Žeravice. 

Komise po projednání navrhuje Radě města Přerova zabývat se problémem prašnosti komunikace 

v ul. U Stadionu v Žeravicích a přijmout opatření k eliminaci prašnosti. 

     Pro/6-Proti/0-Zdržel se/1 

 

 

V Přerově 7. června 2018 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 

 

 


