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Zápis 

z jednání Pracovní skupiny Zastupitelstva města Přerova 

„Zemník Žeravice“ 

ze dne 14. května 2019 

 

Přítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Ing. Bohumír Střelec (předseda Výboru pro místní části + zástupce Technických služeb města              

Přerova) 

RNDr. Pavel Juliš  

pan Alexandr Salaba  

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

Program: 

1. Formulování odborného stanoviska města Přerova ke stavební akci „Zemník Žeravice“. 

 

Ad1)  

− Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“), zahájila předsedkyně PS, Ing. Kutálková. Přivítala 

zúčastněné a shrnula obsah předchozích jednání a získaných podkladových materiálů.  

− Ing. Kutálková upozornila na počet vozidel uvedených v dopise jednatele TRIKO s.r.o. pana 

Štičky, ze dne 14.04.2019 (40 vozidel TSMPr denně a 15 vozidel „ZEMNÍK Žeravice“ denně). 

K tomu Ing. Střelec uvedl, že se jedná o informativní, nikoli limitní hodnoty. 

− Ing. Střelec souhlasil s tím, že na jednání ZM bude zpravodajem a navrhovatelem 

diskutovaného materiálu. 

− Ing. Kutálková informovala, že otázka „Zemníku Žeravice“ byla projednána dne 13.05.2019 

v Komisi životního prostředí Rady města Přerova (dále jen „KŽP“). Z projednání vyplynula 

doporučení  KŽP:  

▪ z důvodu zamezení prašnosti a hluku zapracovat realizaci keřové výsadby na hranici 

pozemku uvažovaného zemníku souběžně s oplocením. Výsadba by svou skladbou 

odpovídala geograficky původním keřům (např. šípková růže, šeřík, hloh…),  
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▪ vytěžený zemník bude zavážen pouze povoleným inertním materiálem, bez obsahu 

škodlivin, např. azbestu, resp. netříděného odpadu z demolic (viz. závazné stanovisko 

OBÚ ze dne 3.6.2016, zn. SBS 17386/2016/OBÚ-05), 

▪ zajistit opakované namátkové kontroly ze strany kompetentních orgánů při zavážení 

vytěženého zemníku. 

− RNDr. Juliš informoval o poskytnutí půdorysu a řezu (s vynesením vzdálenosti haly TSMPr od 

zemníku v nejbližším místě) panem Štičkou, k jehož poskytnutí se pan Štička zavázal na 

minulém jednání PS. Dle výkresu zjevně není ohrožena statika haly TSMPr. 

− Ing. Kutálková a RNDr. Juliš předložili k diskuzi návrh předlohy pro 6. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17.6.2019. Předsedkyně Ing. Kutálková 

po obšírné debatě dala hlasovat o dvou variantách návrhu usnesení (upravený návrh je přílohou 

tohoto zápisu). 

Varianta I (podmíněný souhlas s připojením na komunikaci města) 

Pro/3-Proti/2-Zdržel se/1 

Varianta II (nesouhlas s připojením na komunikaci města) 

Pro/1-Proti/3-Zdržel se/2 

− RNDr. Juliš předal prostřednictvím pana Salaby odboru MAJ k vyřízení dopis pana Štičky, 

doručený Odboru STAV (MMPr/109938/2019), v němž TRIKO s.r.o. navrhuje upravení 

nájezdu do skládky nevhodné zeminy zavezením úvozu z jižní strany zeminou, což zabrání 

vjezdu cizích vozidel. STAV toto řešení doporučuje; rozsah je třeba dohodnout na místě 

samém. 

− Pracovní skupina považuje po uskutečnění tří jednání zpracováním návrhu usnesení ve věci 

„Zemník Žeravice“ svůj úkol za splněný. 

  

V Přerově 14. května 2019 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                             předsedkyně PS 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17.6.2019. 

 

Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové PS 


