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P¤ÍLOHA

Odbor Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta Pfierova informuje:

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
A PAMÁTKOVÁ PÉâE 
V ROCE 2010

� stav ovzdu‰í ve mûstû Pfierovû

� posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí 

– EIA

� ochrana pfiírody a krajiny; vefiejná zeleÀ

� památková péãe

� environmentální vzdûlávání, v˘chova 

a osvûta (EVVO)

� komunální odpad

Stav ovzdu‰í ve mûstû Pfierovû
V Pfierovû se mûfií kvalita ovzdu‰í (imise) na automatické imisní monitorovací stanici u kina

Hvûzda – AMS 1076 (provozovatelem je âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav). V roce 2010 prÛ-
mûrná roãní koncentrace oxidu dusiãitého (NO2) ani oxidu sifiiãitého (SO2) nepfiekroãila plat-
n˘ imisní limit, ani u ozónu nedo‰lo k pfiekroãení pfiípustné ãetnosti. U nejproblematiãtûj‰í
základní zneãi‰Èující látky, polétavého prachu - suspendovan˘ch ãástic PM10, byl v roce 2010
pfiekroãen 24hodinov˘ limit (50 μg/m3) 62krát (stanovená pfiípustná ãetnost 35). PrÛmûrná
roãní koncentrace PM10 byla 34,8 μg/m3 (stanoven˘ limit 40 μg/m3).

Roãní prÛmûry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pfierov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32 34,8
Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48 – – – –
Prostûjov 46 33 31 29 36 35 36 39 33 35 39 29 28 31 34,4

2005 11,02 10,90 15,58 5,60 43,10
2006 14,71 9,16 8,85 5,10 37,82
2007 13,14 3,53 10,01 5,45 32,13
2008 15,60 4,02 9,00 25,70 54,32
2009 18,38 3,06 6,11 21,70 49,25
2010 12,64 2,69 5,36 21,20 41,88
(Pozn. vût‰í mnoÏství emisí prachu u stfiedních zdrojÛ od roku 2008 je zpÛsobeno nikoli faktick˘m nav˘-
‰ením, ale zmûnou pfiedpisÛ spoãívající v tom, Ïe jsou v této kategorii novû evidovány a tedy vykazo-
vány recyklaãní linky stavebních hmot.)
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DALKIA METSO MINERALS ST¤. ZDROJE

V˘znamn˘m zdrojem emisí je i dopra-
va. V roce 2009 bylo rozhodnuto pfii
v˘bûru nového dodavatele mûstské
hromadné dopravy o podmínce ekolo-
gického pohonu. Byla vybrána spoleã-
nost, která m.j. nabídla i nejrychlej‰í
plynofikaci v‰ech 17 provozovan˘ch
autobusÛ. Od dubna roku 2010 bylo
postupnû do provozu nasazeno 12
autobusÛ na stlaãen˘ zemní plyn. Zby-
l˘ch 5 má b˘t doplnûno v roce 2011.

Dal‰í aktivitou mûsta smûfiující ke sní-
Ïení emisí z dopravy bylo pfiijetí tzv.
„zaplachtovací vyhlá‰ky“ (obecnû závaz-
ná vyhlá‰ka ã. 2/2010, o stanovení nûkte-
r˘ch povinností pfii pfiepravû sypk˘ch
a obdobn˘ch materiálÛ na území statu-
tárního mûsta Pfierova). Vyhlá‰ka ukládá
provozovateli vozidla povinnost pfiepra-
vovat sypk˘ nebo obdobn˘ materiál
v uzavfieném nákladovém prostoru nebo
jin˘m vhodn˘m zpÛsobem bránit úletÛm
a úsypÛm tuh˘ch ãástí pfiepravovaného materiálu. Vyhlá‰ka nabyla úãinnosti 1. 1. 2011.

Stav zneãi‰tûní ovzdu‰í, imise
Imisemi se rozumí mnoÏství zneãi‰Èujících látek obsaÏen˘ch v ovzdu‰í. V˘voj zneãi‰tûní

ovzdu‰í na území Pfierova v prÛmûrn˘ch roãních koncentracích (μg/m3) u tfií nejsledovanûj-
‰ích ‰kodlivin (SO2, NO2, PM10) je uveden v následující tabulce a grafu.

Od ãervna 2009 je vefiejnost informována o kvalitû ovzdu‰í v Pfierovû prostfiednictvím vel-
ké svûtelné tabule firmy Compekon na Velké DláÏce. KaÏdou ãtvrthodinu se zde objevují aktu-
ální hodnoty mnoÏství zneãi‰Èujících látek mûfien˘ch u kina Hvûzda. Tyto jsou doplnûny infor-
macemi magistrátu. Od podzimu roku 2010 jsou stejné informace zobrazovány na svûtelné
tabuli firmy Denop, naproti autobusového nádraÏí.

Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, emise
Stacionárními zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í jsou zafiízení spalovacího nebo jiného technolo-

gického procesu, které zneãi‰Èují nebo mohou zneãi‰Èovat ovzdu‰í, dále napfi. lomy, sklady,
skládky a jiné plochy s moÏností zapafiení, hofiení nebo úletu zneãi‰Èujících látek. Tyto zdro-
je se dûlí podle míry svého vlivu na kvalitu ovzdu‰í na zvlá‰tû velké, velké, stfiední a malé. Pod-
le technického a technologického uspofiádání se dále dûlí na spalovací zdroje a ostatní staci-
onární zdroje. Zdroje produkující emise musí splÀovat tzv. emisní limity, coÏ jsou nejv˘‰e
pfiípustná mnoÏství zneãi‰Èujících látek vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í. V‰echny zvlá‰tû velké, vel-
ké a stfiední zdroje v Pfierovû jsou konstruovány a provozovány tak, aby legislativou stanove-
né emisní limity splÀovaly. Poãet stacionárních zdrojÛ byl v roce 2010 následující:

■ zvlá‰tû velké zdroje
1.  Dalkia âR, a.s., Region Stfiední Morava, Teplárna Pfierov (v˘roba tepla)
2.  PRECHEZA a.s. (v˘roba kyseliny sírové, titanové bûloby a Ïelezit˘ch pigmentÛ) 
3.  Metso Minerals, s.r.o. (obloukové a indukãní pece)

■ velké zdroje
1. FAU s.r.o. (distribuãní sklad PHM v areálu PRECHEZA a.s.)
2. Nemocnice Pfierov, pfiíspûvková organizace (plynová kotelna)
3. Kazeto, spol. s r.o. (lakovna, sítotisk, Duplex) 
4. Meopta - optika, s.r.o. (odma‰Èování souãástek, budova M4, 4.poschodí) 
5. PSP Engineering a.s. (Ïíhací pec)
6. Antonín Rozsíval (rychloãistírna odûvÛ Pfierov - Kainarova ul.) 
7. RAPID SERVICE s.r.o. (ãistírna odûvÛ Pfierov - âechova ul.)
8. PRECHEZA a.s. (plynová kotelna)
9. PROGRESS OK a.s. (lakovna)

10. NAVOS Kojetín a.s. (farma Henãlov)
11. Gambro Czech Republic s.r.o. (v˘roba dialyzaãních setÛ)

■ stfiední zdroje
V roce 2010 bylo v Pfierovû evidováno 120 stfiedních zdrojÛ (z toho 24 kotelen) u 82 pro-
vozovatelÛ.

V˘voj emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek u nejvût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ 
v letech 2001–2009 (v t/rok):

PRECHEZA DALKIA METSO MINERALS ST¤. ZDROJE CELKEM
2001 19,09 2,32 11,69 4,12 37,22
2002 24,13 9,42 14,47 4,31 52,33
2003 23,06 6,97 6,61 5,06 41,70
2004 17,17 12,10 8,63 5,60 37,22

Látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 7 6 5,1 4,6 4,9 7,5
NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 25 27 21,1 22,1 22 25
PM10 – 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32 34,8
(Poznámka: Pro PM10 je stanoven roãní imisní limit ve v˘‰i 40 μg/m3, pro NO2 je to 40 μg/m3 a pro SO2

není stanoven.)
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V˘sledky mûfiení pra‰ného spadu v Pfierovû v roce 2010
hodnota g/m2/30 dní (t/km2/30 dní)

mûsíc
Místo mûfiení I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∅∅
DIDA 1,90 1,90 2,80 2,50 1,90 1,40 1,90 0,50 3,20 2,00 2,70 0,80 1,96
kfiiÏovatka
Komenského/
Novosady 7,50 7,20 12,20 17,70 8,20 12,20 6,60 8,10 9,70 12,40 8,00 1,90 9,31
DALKIA 1,10 1,10 4,40 1,90 2,50 1,70 2,30 1,80 1,20 1,20 1,40 0,30 1,74
PRECHEZA 1,60 1,50 4,30 2,90 1,80 – 2,30 0,90 2,80 2,80 2,80 1,20 2,26
TSMP 
zahradnictví
Michalov 2,30 2,30 1,60 2,10 1,90 0,30 2,10 1,10 1,60 1,20 1,50 1,20 1,60
prÛmûr 2,88 2,80 5,06 5,42 3,26 3,90 3,04 2,48 3,70 3,92 3,28 1,08 3,37

Poplatky 
Za zneãi‰Èování ovzdu‰í platí provozovatelé zdrojÛ poplatky. V roce 2010 vymûfiil Odbor

ÎP 44 provozovatelÛm mal˘ch stacionárních zdrojÛ na území Pfierova poplatky v celkové v˘‰i
172 500 Kã, které byly pfiíjmem mûsta Pfierova. V rámci roz‰ífiené pÛsobnosti vedl Odbor ÎP
v roce 2010 v povûfieném správním obvodu poplatkové fiízení u 105 provozovatelÛ stfiedních
stacionárních zdrojÛ (do státního rozpoãtu bylo odvedeno 90 800 Kã).

Mûfiení emisí 
Od roku 2002 platí pro provozovatele mal˘ch stacionárních zdrojÛ povinnost zaji‰Èovat

prostfiednictvím oprávnûné osoby (kominíka s akreditací) mûfiení úãinnosti spalování, mnoÏ-
ství vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu stavu spalinov˘ch cest u spalovacích zdrojÛ spalujících
tuhá paliva od jmenovitého tepelného v˘konu 15 kW a u zdrojÛ spalujících plynná nebo
kapalná paliva od jmenovitého tepelného v˘konu 11 kW. Tato povinnost se opakuje co dva
roky a nevztahuje se na provozovatele mal˘ch stacionárních zdrojÛ umístûn˘ch v rodin-
n˘ch domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy jsou
provozovány v˘hradnû pro podnikatelskou ãinnost. Odbor ÎP zkontroloval v roce 2010 cel-
kem 276 protokolÛ od 104 provozovatelÛ.

Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí
– EIA

V procesu posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (EIA) zabezpeãuje mûsto zejména infor-
mování vefiejnosti o zámûrech, které podléhají procesu EIA, a dále v souladu se zákonem ã.
100/2001Sb. vydává vlastní vyjádfiení k oznámení zámûru, dokumentaci ãi posudku doku-
mentace. O tom, zda bude po tzv. zji‰Èovacím fiízení následovat zpracování dokumentace vli-

Srovnání v˘sledkÛ mûfiení pra‰ného spadu v Pfierovû za roky 2007–2010
hodnota g/m2/30 dní (t/km2/30 dní)

místo mûfiení
DIDA kfiiÏovatka DALKIA TSMP

Rok Kratochvílova Komenského areál PRECHEZA zahradnictví ∅∅
2007 2,52 6,74 2,40 2,88 1,81 3,27
2008 1,50 8,87 2,03 3,66 1,67 3,55
2009 2,03 7,91 2,07 3,01 1,87 3,38
2010 1,96 9,31 1,74 2,26 1,60 3,37

vu na Ïivotní prostfiedí, rozhoduje pfiíslu‰n˘ úfiad, jímÏ je Ministerstvo ÎP nebo Krajsk˘ úfiad,
podle charakteru zámûru. Tento úfiad na závûr celého procesu vydá kladné ãi záporné stano-
visko. Bez tohoto stanoviska nelze vydat napfi. územní rozhodnutí nebo stavební povolení.
V roce 2010 se Odbor ÎP vyjadfioval ke 14 zámûrÛm, z toho 9 na území mûsta.

Ochrana pfiírody a krajiny; 
vefiejná zeleÀ
Kácení dfievin

V roce 2010 vydal Odbor ÎP 97 (v roce 2009-126) rozhodnutí, kter˘mi povolil kácení 479
ks (623) stromÛ rostoucích mimo les, z toho 14 ks (55) stromÛ ovocn˘ch, 428 ks (520) list-
nat˘ch, 37 ks (48) jehliãnat˘ch a 50 m2 (1 248 m2) kefiÛ a nepovolil kácení 33 ks (83) stro-
mÛ. PfieváÏná ãást tûchto dfievin (stromÛ a kefiÛ) byla vykácena z dÛvodu stavební ãinnosti.
Dále bylo Odborem ÎP pfiijato 86 (100) oznámení o kácení dfievin, jejichÏ kácení bylo prove-
deno z dÛvodÛ pûstebních, zdravotních a v˘konu oprávnûní podle zvlá‰tních pfiedpisÛ, napfi.
elektrizaãního, vodního, silniãního a dráÏního zákona. Náhradní v˘sadba byla uloÏena v poãtu
365 ks (506) stromÛ a 200 ks (55 ks) kefiÛ. (Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvede-
ny údaje za rok 2009).

Novelou zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny a provádûcí vyhlá‰ky
ã. 395/1992 Sb., bylo od 1.12.2009 stanoveno, Ïe ke kácení dfievin rostoucích mimo les za
pfiedpokladu, Ïe tyto nejsou v˘znamn˘m krajinn˘m prvkem a jsou splnûny ostatní podmínky
stanovené zákonem a jin˘mi právními pfiedpisy, se nevyÏaduje povolení pro stromy o obvo-
du kmene do 80 cm mûfieného ve v˘‰ce 130 cm nad zemí nebo souvislé kefiové porosty do
celkové plochy 40 m2. Tyto podmínky platily pfied novelou zákona pouze pro fyzické osoby.

Památné stromy
V správním obvodu Odboru ÎP se nachází celkem 12 ks památn˘ch stromÛ, z toho dva na

území mûsta Pfierov. Jsou to:
• jasan ztepil˘ (Fraxinus excelsior) na ul. ·robárova, v˘znamná solitera a esteticky hodnot-

n˘ exempláfi domácí dfieviny o v˘‰ce cca 20 m a stáfií cca 140 let,
• líska turecká (Corylus colurna) na nábfi. Rudolfa Luka‰tíka, v˘znamná solitera a esteticky

hodnotn˘ exempláfi cizokrajné dfieviny o v˘‰ce cca 20 m a stáfií cca 120 let.

Zvlá‰tû chránûná území
Na území mûsta Pfierova se nachází

• národní pfiírodní rezervace Îebraãka – k.ú. Pfierov, vyhlá‰eno 1949, pÛvodní v˘mûra
234,9 ha; dubohabrov˘ les, buãina a luÏní porost, velmi bohaté ptaãí refugium. Novû vyhlá-
‰eno vyhlá‰kou ã. 265/2007 Sb. s úãinností od 1. 11. 2007 v upraven˘ch hranicích – kro-
mû roz‰ífiení území o mokfiad na severozápadním okraji je nejdÛleÏitûj‰í zmûnou posun hra-
nice NPR v oblasti „lagun“ na okraj lesa („laguny“ tak pfiestávají b˘t souãástí NPR); nová
v˘mûra ãiní 228 ha,

• pfiírodní památka Na Popovickém kopci – k.ú. Popovice u Pfierova, vyhlá‰eno 1949, v˘mû-
ra 3,32 ha; ostrÛvek vzácné teplomilné a suchomilné kvûteny a zvífieny, doklad smûru ‰ífie-
ní teplomilné flóry na Moravû,

• pfiírodní památka Malé laguny – k.ú. Pfierov, vyhlá‰eno 2008, v˘mûra 3,07 ha; mokfiadní
biotop mykologicky cenn˘, s pestrou faunou a flórou; viditeln˘ proces postupného samo-
volného zazemÀování.

V˘znamné krajinné prvky
V˘znamn˘ krajinn˘ prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná

ãást krajiny, která utváfií její typick˘ vzhled nebo pfiispívá k udrÏení její stability. VKP jsou ze
zákona lesy, ra‰elini‰tû, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ãásti kra-
jiny, které zaregistruje orgán ochrany pfiírody. V roce 2010 vydal Odbor ÎP 27 (v roce 2009
– 62) závazn˘ch stanovisek k zásahÛm do VKP. Registrovan˘mi VKP na území Pfierova jsou:
• Mûstsk˘ park Michalov – k.ú. Pfierov, jako VKP zaregistrovan˘ v r. 1994; kromû toho od

r.1992 kulturní památka; jedná se o pozÛstatek luÏního lesního porostu se zachovalou pfii-
rozenou druhovou skladbou dfievin a bylinného patra,

• Vápencové zmoly – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996; terénní deprese vzniklé pomíst-
nou tûÏbou vápence v minulosti. V˘znamnû jsou zde zastoupeny pÛvodní druhy rostlin, a to
i ohroÏené a silnû ohroÏené druhy,

• Malá lipová – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996; opu‰tûné plochy po tûÏbû písku s pfii-
lehl˘m úvozem. Severní strana je tvofiena strmou stûnou. Z hlediska ornitologického pfied-
stavuje lokalita v˘znamné hnízdi‰tû fiady druhÛ ptákÛ,

• Skalice – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996; zmoly po tûÏbû vápencÛ jsou obklopeny
svahy a zvlnûn˘mi plochami s hust˘m porostem kfiovin, v nûkter˘ch ãástech je vyvinuto
i stromové patro. Lokalita je v˘znamn˘m hnízdi‰tûm ptactva,

• BfieãÈan popínav˘ – Hedera helix L. – k.ú. Pfierov, vyhlá‰en˘ v r. 2001; v˘znamn˘ exempláfi
popínavé dfieviny (stáfií cca 20 let) pokr˘vající plochu ‰títu bytového panelového domu, Kos-
mákova ul. ã. 58.

Vefiejná zeleÀ
V roce 2010 udûlil Odbor ÎP v rámci samostatné pÛsobnosti 89 (v roce 2009 – 119) sou-

hlasÛ se zvlá‰tním uÏíváním vefiejné zelenû. Bylo pfiijato 16 (17) oznámení o haváriích na inÏe-
n˘rsk˘ch sítích, kdy správcÛm tûchto zafiízení byly stanoveny podmínky pro zvlá‰tní uÏívání.
PfieváÏná ãást vydan˘ch souhlasÛ souvisela se stavební ãinností. Souhlas je vydáván na zákla-
dû OZV ã. 3/2004, o ãistotû a o ochranû vefiejné zelenû, ve znûní OZV ã. 2/2008. V roce 2010
hostoval ve mûstû Pfierovû jeden cirkus a jeden lunapark.

Památková péãe
Odbor ÎP zaji‰Èuje dle zákona ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, v˘kon státní sprá-

vy ve správním obvodu, kter˘ zahrnuje 59 obcí (vã. mûsta Pfierova). Z toho se ve 32 obcích
nacházejí státem chránûné kulturní památky. Jedná se o 141 nemovit˘ch kulturních pamá-
tek a 229 památek movit˘ch. Mimo to se ve správním obvodu nachází 14 plo‰nû památkovû
chránûn˘ch území: 2 mûstské památkové zóny (Pfierov a Tovaãov) a 2 vesnické památkové
zóny (Lhotka a Stará Ves). V rámci v˘konu státní správy na úseku státní památkové péãe bylo
v roce 2010 vydáno 114 závazn˘ch stanovisek.
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Od roku 2007 zaji‰Èuje mûsto na pûti místech mûfiení pra‰ného spadu, kter˘ vypovídá o zatí-
Ïení jednotliv˘ch oblastí prachem. Pra‰n˘ spad v okolí kfiiÏovatky Komenského–Novosady
dokladuje v˘znamn˘ vliv dopravy na blízké okolí.



strana IIIPŘEROVSKÉ LISTY ❙ ČERVENEC 2011

Nemovité kulturní památky v Pfierovû
Historické jádro mûsta Pfierova je od roku 1992 prohlá‰eno za mûstskou památkovou zónu.

Statutární mûsto Pfierov je ãlenem SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska.

Nemovité kulturní památky na území mûsta Pfierova zapsané v Ústfiedním seznamu kultur-
ních památek âR (k 31. 12. 2007):
• zámek se zámeck˘m mostem, pfiíkopem a ohradní zdí – Horní námûstí ãp. 1
• mûstské hradby s 10 ba‰tami a fortnou
• farní kostel sv. Vavfiince s kaplí P. Marie a kfiíÏem – nám. T. G. Masaryka
• b˘valá zámecká kaple sv. Jifií – Horní námûstí
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 9
• b˘valá radnice s dvorní pfiístavbou – Horní námûstí ãp. 10
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 11
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 12
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 13
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 17
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 22
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 31, zv. Korvínsk˘
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 32
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 33
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní námûstí ãp. 34
• b˘val˘ ZáloÏensk˘ dÛm – nám. T. G. Masaryka ãp. 148 (Mûstsk˘ dÛm)
• dÛm – Horní námûstí ãp. 8 (b˘val˘ hostinec „U kapliãky“)
• mûstsk˘ park Michalov, vã. budovy restaurace
• chrám sv. Cyrila a Metodûje – ul. Wilsonova ul. 16
• budova Ïelezniãní stanice – ul. Husova ãp. 632
• obytn˘ dÛm s tiskárnou Strojil – ul. Kratochvílova ãp. 121
• budova SP· strojní (dílny + obytná budova) – ul. Havlíãkova ãp. 702
• budova okresního úfiadu – ul. Smetanova ãp.2015
• administrativní budova SME – nábfi. Dr. Edvarda Bene‰e ãp. 1917
• rodinn˘ dÛm – ul. Sadová 8
• budova ul. Kratochvílova ãp. 147
• evangelick˘ kostel – ul. â. Drahlovského 912
• nájemní dÛm – ul. Barto‰ova ãp. 2300
• rodinn˘ dÛm – ul. Dr. Riedla 10
• tzv. Kovafiíkova vila – ul. Macharova 39
• Ïidovsk˘ hfibitov
• vila – ul. Máchova ãp. 11
• základní ‰kola ãp. 2200 – ul. gen. ·tefánika 
• úfiední a obytn˘ dÛm SME ãp. 1097 – ul. Husova 
• socha sv. Jana Nepomuckého – ul. Kratochvílova
• socha sv. Josefa Pûstouna – ul. Kratochvílova
• socha sv. Rocha – Horní námûstí
• pomník Jana Blahoslava – Horní námûstí
• pomník Jana Amose Komenského – ul. â. Drahlovského
• socha Neptuna – ul. Wilsonova 
• socha Elektry – ul. Bezruãova
• památník Mistra Jana Husa – park Michalov
• pomník Franti‰ka Rasche – nám. Fr. Rasche
• pomník na hrobû Slavomíra Kratochvíla – mûstsk˘ hfibitov
• pomník obûtem nacismu – mûstsk˘ hfibitov
• stavení ãp.15, Dluhonice
• boji‰tû s památníkem a boÏí mukou, Dluhonice
• soubor tfií soch – sv. Jáchym, sv. Josef Pûstoun a sv. Libor u kostela, Penãice
• brána na b˘valém hfibitovû u kostela, Penãice
• farní kostel sv. Mafií Magdaleny s náhrobkem Katefiiny Kunsové z Vrchlabí a na âekyni
• památník Mistra Jana Husa u kostela, Pfiedmostí 
• nalezi‰tû pravûkého ãlovûka, Pfiedmostí
• vila ãp. 2384, Pfierov (rodinná vila Karla Kovafiíka).

Program regenerace a revitalizace zámku v Pfierovû
V roce 2010 pokraãovaly v souladu s Programem regenerace a revitalizace zámku v Pfie-

rovû (schválen 2002) práce na obnovû zámku. Odhad nákladÛ na kompletní realizaci pro-
gramu ãinil 50 miliónÛ korun. V rámci stavební úpravy zámeckého pfiíkopu bylo v roce 2010
provedeno odstranûní stavby garáÏe, prÛraz parkánovou zdí do prostoru tzv. „Letní scény“
a restaurování architektonick˘ch artefaktÛ (plastika orla s deskou, kamenná piniová ‰i‰ka ze
vstupní brány a kamenné sloupy z vûÏe zámku). Finanãní objem prací dosáhl ãástky
1 263 392 Kã.

Program obnovy kulturních památek prostfiednictvím obcí
s roz‰ífienou pÛsobností

Dotaãní program „Podpora obnovy kulturních památek prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou
pÛsobností“ byl Ministerstvem kultury vyhlá‰en i pro rok 2010. Je urãen na obnovu kultur-
ních památek zapsan˘ch v Ústfiedním seznamu kulturních památek âR, které leÏí mimo památ-
kové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví âeské
republiky. Pro správní obvod mûsta Pfierova byla pro rok 2010 urãena k rozdûlení ãástka ve
v˘‰i 710 000 Kã, kterou v‰ak Ministerstvo kultury v prÛbûhu roku vzhledem k nedostatku
financí sníÏilo na 592 000 Kã. Odbor ÎP, kter˘ zaji‰Èoval administrativu „Programu“, pfiijal cel-
kem 5 Ïádostí o poskytnutí dotace. Na základû doporuãení Odboru ÎP po projednání s Národ-
ním památkov˘m ústavem rozhodlo Ministerstvo kultury o pfiidûlení finanãního pfiíspûvku na
obnovu tûchto památek:
• farní kostel sv. Mafií Magdalény v Pfierovû-Pfiedmostí – restaurování kamenn˘ch portálÛ dve-

fií (západní portál) ve v˘‰i 75 000 Kã;
• farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horní Mo‰tûnici – oprava podlahy a v˘malby inter-

iéru ve v˘‰i 200 000 Kã;
• farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kojetínû – restaurování vitráÏe na kÛru kostela ve

v˘‰i 104 000 Kã;
• socha sv. Josefa s JeÏí‰kem v Pfierovû-Penãicích – restaurování ve v˘‰i 171 000 Kã;
• boji‰tû s mohylou a sedmi pomníky v Tovaãovû – restaurování pomníku padlému dÛstojní-

ku (Emanuel Souczek) ve v˘‰i 42 000 Kã.

Podpora obnovy exteriéru staveb
JiÏ od roku 2001 mûsto poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkovû v˘znamn˘ch sta-
veb. V roce 2010 byla dotace pfiiznána na celkovou obnovu uliãní fasády a stfiechy domu Kra-
tochvílova ãp. 624, Pfierov, ve v˘‰i 70 000 Kã.

Váleãné hroby
Odbor ÎP vede na základû zákona ã. 122/2004 Sb. evidenci váleãn˘ch hrobÛ a pietních míst

ve správním obvodu obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností. Evidence váleãn˘ch hro-
bÛ se prÛbûÏnû doplÀuje. K 31. 12. 2010 bylo evidováno 165 váleãn˘ch hrobÛ, pfiiãemÏ se
váleãn˘m hrobem ve smyslu zákona rozumí místo, kde jsou pohfibeny ostatky osob, které zahy-
nuly v dÛsledku aktivní úãasti ve vojenské operaci nebo v dÛsledku váleãného zajetí, anebo
ostatky osob, které zahynuly v dÛsledku úãasti v odboji nebo váleãné operaci v dobû války.
Váleãn˘m hrobem jsou také pomníky, památníky i pamûtní desky. Ve správním obvodu Odbo-
ru ÎP bylo k 31. 12. 2010 vedeno 1964 pohfiben˘ch ãi pfiipomenut˘ch osob, a to v jednotli-
v˘ch ãi hromadn˘ch hrobech.

V lesíku, na katastru Vinar, byl 17. 6. 2010 odhalen pomníãek pfiipomínající pád americké
stíhaãky sestfielené Nûmci za 2. svûtové války. Pilot stíhaãky P – 38 „Lightning“ David Miles
tehdy svÛj stroj odklonil mimo obec a zfiítil se s ním na místo, které dnes památník pfiipo-
míná.

V prÛbûhu roku byly pro vefiejnost zpfiístupnûny na internetové adrese www.valecnehro-
by.army.cz údaje o váleãn˘ch hrobech a pietních místech z centrální evidenci vedené Minis-
terstvem obrany.

Revitalizace mûstského hfibitova
Pracovní skupina pro realizaci revitalizace mûstského hfibitova v Pfierovû pokraãovala ve

své práci. V souladu se schválen˘m programem byla v roce 2010 provedena I. etapa obno-
vy ohradní zdi a pofiízena projektová dokumentace na vybudování nové vsypové louãky, a to
vãetnû demolice objektu kamenictví. Akce realizoval Odbor rozvoje v souãinnosti s Odbo-
rem ÎP.

Pfiedmostím aÏ do pravûku
V roce 2010 zadal Odbor ÎP Muzeu Komenského v Pfierovû vypracování libreta a scénáfie

expozic Mamutova, které fie‰í ústfiední motiv areálu, prezentaci stratigrafie spra‰ového pro-
filu pfii nástupu na vrcholovou plo‰inu Hradiska, libreto a scénáfi expozic na vrcholové plo-
‰inû Hradiska. Návrh poãítá i s vyuÏitím objektu b˘valé cihelny (zpracovatel pÛvodní studie
tuto moÏnost vylouãil), díky nûmuÏ odpadá potfieba budování pÛvodnû navrÏeného náklad-
ného vzdûlávacího objektu. Koncept stavebního programu mnohem lépe umoÏÀuje nejen
etapizaci budování celého areálu, ale i etapizaci zprovoznûní po jednotliv˘ch celcích.

Mûstská památková zóna Pfierov
Statutární mûsto Pfierov se stalo vítûzem krajského kola soutûÏe o Cenu za nejlep‰í pfií-

pravu a realizaci Programu regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch
památkov˘ch zón za rok 2009. V dubnu 2010 byl zástupcÛm mûsta pfiedán ve ·panûlském
sále PraÏského hradu pamûtní list a mûsto za vítûzství získalo od Ministerstva kultury finanã-
ní odmûnu 100 000 Kã, která byla pouÏita na obnovu pískovcov˘ch artefaktÛ pfierovského
zámku.

Mûstsk˘ park Michalov
Odbor ÎP v roce 2010 zajistil instalaci I. etapy sbírkové expozice v novém skleníku, a to

nákladem 490 000 Kã.

Environmentální vzdûlávání,
v˘chova a osvûta (EVVO)
Dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO

Od roku 2007 mûsto poskytuje dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního
vzdûlávání, v˘chovy a osvûty (EVVO). V roce 2010 bylo podpofieno 6 aktivit celkovou ãást-
kou 143 800 Kã. Dále byla ãástkou 200 000 Kã podpofiena ãinnost stfiediska environmen-
tální v˘chovy vãetnû záchranné stanice pro handicapované Ïivoãichy v areálu ORNIS Muzea
Komenského v Pfierovû (Ornitologická stanice). 

Stfiedisko environmentální v˘chovy a záchranná stanice 
pro handicapované Ïivoãichy

Stfiedisko environmentální v˘chovy (SEV) a Záchranná stanice pro handicapované Ïivoãi-
chy (ZS) sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Pfierovû na Bez-
ruãovû ulici. V r. 2010 ORNIS organizovala fiadu akcí pro vefiejnost (Den Zemû, Ukliìme svût,
Noc slavíkÛ, Vítání ptaãího zpûvu, Den stromÛ, procházky parkem Michalov s prÛvodcem,
Soví noc, v˘stava v˘stava ·elmy, Pero-pefií-opefiení), nabídla 10 v˘ukov˘ch programÛ (Sovy
do ‰kol, Stromy, Ptáci, Vodní ptáci, Ejhle Ïába, Îivá zahrada, Jak se nosí pefií). V areálu je
k dispozici expozice ochrany ptactva (Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintera) a v˘ukov˘ amfiteátr
s uÏitkov˘mi rostlinami a léãiv˘mi bylinami.

V r. 2010 zavítalo na ORNIS celkem 6 352 náv‰tûvníkÛ (v r. 2009 jich bylo 6 013) a eko-
poradna SEV zodpovûdûla 260 dotazÛ (v r. 2009 – 245).

ZS pro handicapované Ïivoãichy (v provozu od roku 2009) v roce 2010 pfiijala a o‰etfiila
172 (v r. 2009 – 116) ÏivoãichÛ (pfiedev‰ím ptákÛ a jeÏkÛ), pfiiãemÏ z toho 49 (21) zvífiat se
podafiilo vypustit zpût do pfiírody a dal‰ích 28 (15), pfiedev‰ím mláìat, bylo pfiedáno v dob-
rém zdravotním stavu do specializovan˘ch záchrann˘ch stanic k dlouhodobé rekonvales-
cenci. Stanice pracuje nepfietrÏitû i bûhem víkendÛ a je vyuÏívána i k osvûtové ãinnosti jako
souãást organizovan˘ch prohlídek a v˘ukov˘ch programÛ, napfi. v r. 2010 to byl „JeÏkÛv
zahradnick˘ rok“ zamûfien˘ na nejãastûj‰í klienty stanice – jeÏky (zúãastnilo se 631 dûtí
a pedagogÛ).

Vyvrcholením sezóny byla netradiãní Zahradní slavnost v ãervenci 2010. Souãástí progra-
mu byla i komentovaná prohlídka v˘stavy „Pero-pefií-opefiení“, vypu‰tûní o‰etfien˘ch ptákÛ
a jiné zábavnû nauãné aktivity pro dûti vãetnû hudební produkce.
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Ukliìme svût
Celosvûtovou akci Ukliìme svût jiÏ popáté organizovaly Stfiedisko volného ãasu ATLAS

a BIOS a Ornitologická stanice Muzea Komenského v Pfierovû za podpory Odboru ÎP. Akce
se uskuteãnila 22. dubna 2010 (mezinárodní Den Zemû). Îáci pfierovsk˘ch ‰kol se aktivnû
zapojili do úklidu odpadkÛ v areálu Ornis a Bios, v okolí lagun a podél fieky Beãvy. Pro úãast-
níky bylo pfiipraveno drobné obãerstvení a doprovodn˘ program (v˘stava o odpadech, v˘sta-
va „Mofisk˘ svût“, „Ekofór“ a „Pero-pefií-opefiení“, vyhlá‰ení v˘sledkÛ v˘tvarné soutûÏe „Nama-
luj pfiírodu“, prohlídka chovÛ zvífiat v BIOS a expozice Ptáci âR v ORNIS).

SoutûÏ pro ‰koly ve sbûru baterií
SoutûÏ základních ‰kol na území mûsta Pfierova v oddûleném sbûru pouÏit˘ch baterií a mono-

ãlánkÛ probíhá jiÏ od ‰kolního roku 2004/2005. Od 1. ledna 2006 se do této soutûÏe zapojily
i matefiské ‰koly. Baterie pfiinesené dûtmi do ‰kol a ‰kolek jsou ukládány do speciálních nádo-
bách a pravidelnû sváÏeny Technick˘mi sluÏbami mûsta Pfierova, s.r.o. Nejlep‰í ‰kolky a ‰koly
b˘vají odmûnûny. Ve ‰kolním roce 2009/2010 bylo vytfiídûno celkem 1 803 kg pouÏit˘ch bate-
rií. Základní ‰koly nasbíraly 247 kg, zatímco matefiské ‰koly 1566 kg. Nejlépe si stejnû jako vlo-
ni i pfiedloni vedla M· Lovû‰ice, kde dûti sesbíraly 295 kg pouÏit˘ch baterií, coÏ pfiedstavuje 13,4kg
na Ïáka. Od zahájení sbûru pouÏit˘ch baterií v roce 2004 bylo sesbíráno celkem 10 188,5 kg.

Komunální odpad
KaÏd˘ obãan mûsta Pfierova vyprodukoval v roce 2010 cca 355 kg komunálního odpadu (v roce

2009 352 kg, v roce 2008 406 kg, v roce 2007 392 kg, v roce 2006 299 kg, v roce 2005 263
kg, v roce 2004 251 kg, v roce 2003 224 kg, v roce 2002 218 kg, v roce 2001 196 kg), z toho
vytfiídûného 50,32 kg (v roce 2009 53 kg, v roce 2008 83,6 kg, v roce 2007 83,6 kg, v roce 2006
26,6 kg, v roce 2005 23,6 kg, v roce 2004 18 kg, v roce 2003 14 kg, v roce 2002 13 kg, v roce
2001 11 kg), coÏ pfiedstavuje 14,17 hmotnostních procent z celkového mnoÏství komunálního
odpadu (v roce 2009 15,0 %, v roce 2008 20,6 %, v roce 2007 21,3 %, v roce 2006 8,9 %, v roce
2005 8,97 %, v roce 2004 7,2 %, v roce 2003 6,23 %, v roce 2002 5,96 %, v roce 2001 5,65 %).

V rámci tzv. zpûtného odbûru v˘robkÛ odevzdali obãané v roce 2010 ve sbûrném dvofie
2,062 tun pouÏit˘ch baterií, 174,145 tun elektrozafiízení (napfi. chladniãky, televize, poãíta-
ãe, mikrovlnné trouby a dal‰í domácí elektrospotfiebiãe) a 847 kg svûteln˘ch zdrojÛ (záfiiv-
ky, v˘bojky). V ostatních místech zpûtného odbûru elektrozafiízení, tj. u prodejcÛ elektro
3,245 tun a ve ‰kolách 0,462 tun elektrozafiízení.

Poplatek za komunální odpad
• v r. 2010 ãinil 500 Kã (v roce 2009 500 Kã) na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlast-

níka stavby urãené nebo slouÏící k individuální rekreaci ãinil 250 Kã,
• v r. 2011 ãiní 500 Kã na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby urãené

nebo slouÏící k individuální rekreaci ãiní 250 Kã.

Systém nakládání s komunálním odpadem
Systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních

odpadÛ vznikajících na území mûsta Pfierova (systém nakládání s komunálním odpadem) se
fiídí obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 13/2001, ve znûní obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek ã. 5/2002,
ã. 2/2007 a ã. 3/2008. V souladu s OZV a zákonem o odpadech obãané povinnû tfiídí PAPÍR,
SKLO, PET-LÁHVE, NÁPOJOVÉ KARTONY, NEBEZPEâN¯ ODPAD, OBJEMN¯ ODPAD, ZBYT-
KOV¯ ODPAD.

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem, vãetnû zafiízení, která jsou
jeho souãástí, jsou Technické sluÏby mûsta Pfierova, s.r.o.
Souãástí systému jsou:
■ vefiejnû pfiístupná stanovi‰tû a odpadové nádoby

• stanovi‰tû na tfiídûn˘ odpad (papír, sklo, PET-láhve a nápojové kartony)
• stanovi‰tû na smûsn˘ (zbytkov˘) komunální odpad
• stanovi‰tû pro velkoobjemové kontejnery na objemn˘ odpad z domácností (rozmístûní

2x roãnû – jaro, podzim)
• stanovi‰tû pro velkoobjemové kontejnery v zahrádkáfisk˘ch osadách (rozmístûní 2x roã-

nû - jaro, podzim)
• stanovi‰tû pro pytlov˘ sbûr komunálního odpadu v rekreaãních oblastech v období od

1. dubna do 30. listopadu
• stanovi‰tû v místních ãástech Pfierov III–XIII pro mobilní sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komu-

nálního odpadu (svozové vozidlo 2x roãnû – jaro, podzim)
• stanovi‰tû v místních ãástech Pfierov III–XIII pro pytlov˘ sbûr PET-láhví a nápojov˘ch kar-

tonÛ,
■ sbûrny a v˘kupny papíru a organizovan˘ sbûr papíru ve ‰kolách,
■ skládka komunálního odpadu v Pfierovû-Îeravicích, která slouÏí k ukládání komunálního

odpadu nejen z území mûsta Pfierova, ale i z okolních obcí,
■ dotfiíìovací linka v Pfierovû-Îeravicích, která slouÏí k dotfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek komu-

nálního odpadu, jako jsou papír, sklo, PET-láhve, nápojové kartony,
■ sbûrn˘ dvÛr v areálu technick˘ch sluÏeb urãen˘ k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek komu-

nálního odpadu. Pro obãany ãástí Pfierov III-XIII je zabezpeãován dvakrát roãnû, vÏdy na jafie
a na podzim, mobilní sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu. V roce 2010 tento
sbûr provádûla firma Biopas, spol. s r.o. KromûfiíÏ. Sbûrn˘ dvÛr rovnûÏ slouÏí jako místo
zpûtného odbûru v˘robkÛ – elektrozafiízení, záfiivek a v˘bojek, monoãlánkÛ a baterií.

Kromû zafiízení provozovan˘ch Technick˘mi sluÏbami mûsta Pfierova, s.r.o. jsou na území
mûsta provozována soukrom˘mi subjekty dvû zafiízení na recyklaci stavebních odpadÛ:
■ Recyklaãní závod v Pfierovû-Lovû‰icích, provozovatel RESTA DAKON, s.r.o.,
■ Recyklaãní dvÛr Îernavá v Pfierovû-Pfiedmostí, provozovatel Koop Agro FM, s.r.o.).

Tato zafiízení nejsou souãástí systému mûsta.

Zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení
Statutární mûsto Pfierov uzavfielo v roce 2007 smlouvy s provozovateli kolektivních systémÛ

ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o., ktefií pro v˘robce elektrozafiízení zaji‰Èují
jejich bezplatn˘ zpûtn˘ odbûr. Místem zpûtného odbûru elektrozafiízení v Pfierovû je sbûrn˘ dvÛr
v areálu Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova, s.r.o., Na hrázi 17, Pfierov I-Mûsto. Obãané zde ode-
vzdávají napfi. chladniãky, mrazniãky, praãky, el. sporáky, vysavaãe, Ïehliãky, vrtaãky, televizo-
ry, poãítaãe, tiskárny, telefony, videohry, záfiivky, v˘bojky, aj.

Ve vefiejnû pfiístupn˘ch prostorách budov magistrátu jsou umístûny sbûrné nádoby, tzv. E-
-boxy, do kter˘ch mohou zamûstnanci i obãané odkládat drobná vyfiazená elektrozafiízení, napfi.
kalkulaãky, telefony, varné konvice, Ïehliãky, hodiny, hraã-
ky, poãítaãe pro cyklistiku, spotfiebiãe pro stfiíhání a su‰ení
vlasÛ, apod.

V rámci zavedeného zpûtného odbûru nûkter˘ch v˘robkÛ
byl roz‰ífien sbûr drobného elektrozafiízení a pouÏit˘ch bate-
rií prostfiednictvím 18 ks speciálních ãerven˘ch kontejnerÛ.
Obãané do tûchto kontejnerÛ mohou vhazovat ve‰kerá drob-
ná elektrozafiízení, která sv˘m rozmûrem vyhovují velikosti
vhozového otvoru 30 cm × 50 cm.

V roce 2010 do‰lo ve mûstû k dal‰ímu roz‰ífiení poãtu kon-
tejnerÛ na separovan˘ komunální odpad. PrÛbûÏnû byl roz-
‰ifiován poãet kontejnerÛ na stávajících stanovi‰tích a vytvo-
fiena nová stanovi‰tû v Pfierovû-Mûstû (5 stanovi‰È),
v Pfiedmostí (2 stanovi‰tû), v Kozlovicích (1 stanovi‰tû),
v Újezdci (2 stanovi‰tû).

Zku‰ebnû zaveden sbûr textilu
V prosinci 2010 byl v Pfierovû zku‰ebnû zaveden sbûr tex-

tilu prostfiednictvím speciálních bíl˘ch kontejnerÛ. 17 tûch-
to kontejnerÛ je umístûno v Pfierovû-Mûstû, v blízkosti vefiej-
nû pfiístupn˘ch stanovi‰È odpadov˘ch nádob. Obãané sem
mohou odkládat napfi. odûvy, bytov˘ textil, kabelky, obuv,
batohy, hraãky ply‰ové i dfievûné. Textilie se do kontejnerÛ
odkládají v igelitov˘ch ta‰kách nebo pytlích.

Biologicky rozloÏiteln˘ odpad
V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace

k územnímu fiízení a vydáno územní rozhodnutí o umístûní
stavby „Kompostárna Pfierov-Îeravice“.
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MnoÏství jednotliv˘ch sloÏek komunálního odpadu (v tunách)
Rok papír* sklo PET** pneu vraky nebezp. objemn˘ zbytkov˘ celkem
2001 149,4 248,5 85,4 6,9 4,9 40,8 976,7 7979,0 9492,6
2002 155,7 266,7 142,4 7,8 9,3 48,9 1524,9 8347,4 10503,1
2003 162,2 293,5 158,4 7,8 1,4 53,4 1756,6 8274,0 10707,3
2004 353,6 280,0 153,9 9,5 2,8 70,2 1720,8 9266,5 11857,3
2005 528,0 346,0 161,0 10,8 - 81,1 1784,0 9504,4 12415,3
2006 611,0 392,5 173,6 8,7 - 58,3 2274,8 10516,5 14035,4
2007 3249,0 424,0 193,9 9,8 - 21,0 2238,0 12099,0 18234,9
2008 3161,0 456,7 231,0 3,3 - 9,5 2349,0 12567,0 18778,0
2009 1739,0 383,0 277,5 5,0 - 11,7 2543,0 11172,0 16131,0
2010 1553,0 438,0 286,2 1,7 - 13,6 2595,3 11298,0 16185,8
* od roku 2007 zapojeny sbûrny a v˘kupny papíru na území mûsta a organizovan˘ sbûr papíru ve ‰kolách

** od roku 2007 vãetnû nápojov˘ch kartonÛ

BliÏ‰í informace k provozování systému nakládání s komunálním odpadem Vám
poskytne smluvní provozovatel Technické sluÏby mûsta Pfierova, s.r.o. (tel. 581 225
359, 581 291 111).

Vytfiídûné druhotné suroviny byly v roce 2010 pfiedávány k dal‰ímu vyuÏití:
• PAPÍR pfies firmu REMAT TRADE s.r.o. Brno do papíren Otrokovické papírny, a.s., Otrokovi-

ce, Smurfit Kappa Recycling CE, s.r.o. Îimrovice, dále firmû Pavel Tomeãek, KAZETO spol. s r.o.
• SKLO pfies firmu AMT, s.r.o., Pfiíbram do skláren
• PET-LÁHVE drcené jsou vyváÏeny do âíny
• NÁPOJOVÉ KARTONY – odbyt zaji‰Èován pfies autorizovanou obalovou spoleãnost EKO-KOM a.s. 
• PLASTOVÉ FÓLIE firmû REMAT TRADE s.r.o. Brno
• NEBEZPEâNÉ ODPADY firmû Biopas, spol. s r.o., KromûfiíÏ, akumulátory firmû ·rotkovy

Ostrava, s.r.o., motorové oleje firmû EKOKRATO s.r.o.

Statutární mûsto Pfierov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky nûmuÏ získává na zákla-
dû mnoÏství vytfiídûného komunálního odpadu a pfiedloÏení dokladÛ o jeho pfiedání k dal-
‰ímu vyuÏití finanãní odmûnu. Za rok 2010 tato odmûna ãinila 3 560 610 Kã (v roce 2009
– 3 401 754 Kã, v roce 2008 – 3 034 887 Kã, v roce 2007 – 2 842 602 Kã, v roce 2006 –
1 966 152 Kã, v roce 2005 – 1 877 000 Kã, v roce 2004 – 1 450 000 Kã). âást finanãních
prostfiedkÛ z této odmûny v celkové v˘‰i 2 249 010 Kã byla pouÏita na nákup teleskopic-
kého nakladaãe na tfiídící linku separovaného komunálního odpadu a 44 kusÛ kontejnerÛ
na separovan˘ komunální odpad.


