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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. a 15. zasedání 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), kdy 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).

Pracovní verze návrhové části 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.) obsahovala 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 byla zpracována SWOT analýza, ze které však jednoznačně nevyplývalo 
doporučení pro určitou lokalitu, resp. pořadí „dle výhodnosti“. Navíc studie neposkytovala 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 požadovalo zejména upřesnění navrhované kapacity ZEVO a porovnání jednotlivých 
variant právě na tuto kapacitu a jednoznačné doporučení nejvýhodnější lokality, opřené o konkrétní 
data ve více kritériích, srovnatelná pro všechny čtyři varianty.

Po zapracování připomínek studie mj. obsahuje porovnání všech čtyř variant dle sedmi kritérií 
(bodové ohodnocení 0 – 3 body, včetně podrobného komentáře ke každému kritériu) a jednoznačné 
doporučení nejvhodnější lokality – areálu teplárny Přerov.

Srovnání proběhlo dle následujících kritérií:

 Celková ekonomická rentabilita;
 Environmentální profily (ochrana ovzduší);
 Realizace do r. 2018 (aktuální připravenost lokality);
 Dlouhodobá udržitelnost;
 Zajištění energetického využití odpadu;
 Investiční náklady;
 Možnosti rozšíření kapacity.

Návrhovou částí se zapracovanými připomínkami se Řídící tým zabýval na svém pátém jednání,
které proběhlo 10.01.2013. V rámci diskuze zástupce statutárního města Přerov upozornil na některé 
nepřesnosti a uplatnil mj. tyto připomínky:

 v rámci možné výstavby ZEVO v Přerově, s ohledem na jeho umístění, považuje železniční 
dopravu jako ekologičtější a praktičtější (po projednání bylo dohodnuto, že v dalším procesu bude 
dle možností upřednostněna železniční doprava před silniční);

 uvedl, že konkrétní kompenzace pro obce by měly být řešeny až na základě výběru lokality 
výstavby ZEVO. Kompenzací pro občany rozumí: spolehnutí se na nižší cenu odpadů a nižší cenu 
tepla. Nepovažuje za účelné již nyní uvádět ostatní konkrétní kompenzace do studie 
proveditelnosti (po projednání dohodnuto, že kompenzace zatím zůstanou v obecné podobě, dnes 
je nelze předvídat);

 apeloval na urychlení procesu tvorby ISNO. Navrhl co nejrychlejší založení jednoho (ne více) 
svazku obcí, který by měl zaujmout jednotnou pozici vůči nakládání se zbytkovým směsným 
komunálním odpadem a následně vytipovat lokalitu pro výstavbu ZEVO, která se nabídne 
investorovi. Přimlouval se za vyčlenění osoby, která by se na plný úvazek na Olomouckém kraji 
věnovala této problematice.

Diskutována byla i alternativa výstavby většího počtu menších „spaloven“, problematika osvěty, 
místních referend a především úloha a způsob vytvoření svazku obcí za účelem koordinovaného 
postupu při nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území kraje a úloha Olomouckého kraje 
v tomto procesu.

Závěrem se Řídící tým dohodl na následujícím (citace ze zápisu z 5. jednání):

 Studie proveditelnosti byla řídícím týmem vzata na vědomí (budou provedeny ještě drobné úpravy 
textu formálního charakteru, v závěru studie bude zmíněna i reakce na možnost výstavby malých 



energetických zařízeních ve větším počtu na území Olomouckého kraje, je nutno se soustředit na 
jedno zařízení potřebné kapacity).

 Řídící tým chápe uvedené benefity ve studii proveditelnosti jako návrhové a velmi obecné, které 
vzešly z předběžných obecných nabídek jednotlivých investorů. Tyto budou případně dojednány v 
dalších fázích jednání.

 Řídící tým souhlasí se zveřejněním studie proveditelnosti s komentářem na webových stránkách 
Olomouckého kraje.

 Olomoucký kraj zahájí intenzivní komunikační kampaň o tvorbě Integrovaného systému nakládání 
s komunálními odpady s cílem vstupu všech obcí do společného systému nakládání s odpady na 
území Olomouckého kraje, cílovou skupinou budou všechny obce Olomouckého kraje (termín 
realizace: do poloviny roku 2013).

 Olomoucký kraj vytvoří odborné a personální zázemí při tvorbě systému do doby vzniku 
společnosti. Určí zaměstnance, jehož náplň práce bude pomoc obcím při řešení problematiky 
tvorby integrovaného systému nakládání s odpady na území Olomouckého kraje.


