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Informace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, 
včetně zařízení na energetické využití odpadu.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí informaci o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém 
kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu.

Důvodová zpráva:

Na svém 14. zasedání 05.09.2012 bylo Zastupitelstvo města Přerova informováno o postupu 
zpracování návrhové části „Studie proveditelnosti – Integrovaný systém nakládání s komunálními 
odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných 
komunálních odpadů“ (zpracovatel FITE, a. s., Ostrava). Po dopracování analytické části studie se 
Řídící tým ISNO jednomyslně shodl na tom, že v další fázi zpracovatel podrobně rozpracuje 
variantu přímého energetického využívání směsného KO a výstavbu ZEVO v OK, přičemž 
předloží vyhodnocení (porovnání) variantního řešení, a to jak z hlediska umístění výstavby ZEVO, tak 
z hlediska odběru energie (domácnostmi či průmyslem).

Ke dni 14. zasedání ZM měl Řídící tým jen krátce k dispozici pracovní verzi návrhové části, ke které 
se měl sejít na svém čtvrtém jednání 07.11.2012.

Návrhová část studie po vyhodnocení lokálních podmínek na území kraje (možnost dopravy odpadů, 
možnost odbytu energie, technická připravenost, existence investorského záměru, stávající zdroje 
energie a rozvody tepla atd.) předkládá 4 teoreticky možné varianty umístění ZEVO:

1. Lokalita Přerov – areál teplárny Dalkia ČR, a. s.,
2. Lokalita Mohelnice,
3. Lokalita Cukrovar Prosenice,



4. Spojený záměr papírenské společnosti ve vhodné lokalitě (Mohelnice, Olomouc, Prosenice, 
Přerov).

Pro každou variantu je zpracována SWOT analýza, ze které však jednoznačně nevyplývá doporučení 
pro určitou lokalitu, resp. pořadí „dle výhodnosti“. Navíc studie neposkytuje ve všech ukazatelích 
dostatek přesvědčivých údajů pro korektní porovnání jednotlivých variant, proto již na jednání 
Řídícího týmu zazněly v tomto smyslu některé zásadní připomínky a další připomínky s požadavkem 
na doplnění návrhové části byly za město zaslány objednateli studie dodatečně.

Připomínkami se požaduje zejména upřesnění navrhované kapacity ZEVO a porovnání jednotlivých 
variant právě na tuto kapacitu, vyhodnocení environmentálních dopadů doložit konkrétními daty (a 
neomezovat se pouze na emise), podrobnější údaje o vlivu dopravy vč. kombinované dopravy (silnice 
– železnice), dále upřesnění současného technického stavu a režimu provozování stávajících zdrojů 
tepla a rozvodů, z toho plynoucí upřesnění požadavků na investice a mj. i způsobu financování. 
Výsledkem by mělo být jednoznačné doporučení nejvýhodnější lokality, opřené o konkrétní měřitelná 
data ve více kritériích, srovnatelná pro všechny čtyři varianty.




