
Důvodová zpráva

Odpověď na otázku, jakým směrem se bude vyvíjet odpadové hospodářství v Olomouckém 
kraji má dát  odborná studie, kterou dne 25. ledna 2013 představil Olomoucký kraj. Téměř 
dvousetstránkový materiál vychází z popisu současného stavu a modeluje budoucnost 
nakládání s odpady v regionu. Podle slov hejtmana Jiřího Rozbořila je studie návrhem 
prakticky proveditelného systému, který v sobě bude zahrnovat veškeré prvky moderního 
odpadového hospodářství. Postupovalo se v souladu s hierarchií nakládání s odpady od 
prevence a předcházení jejich vzniku, přes třídění a materiálové využívání až po hledání 
možností energetického využití, tak, aby kraj plnil veškeré legislativní požadavky a přitom 
bylo minimalizováno ukládání odpadů na skládky. Cílem studie a úkolem kraje je podle 
hejtmana zajistit efektivní a dostupný systém pro všechny občany, který bude za jakékoliv 
situace dlouhodobě sociálně a ekonomicky udržitelný a bude co nejméně zatěžovat životní 
prostředí.
Studie například během sedmi let počítá s nárůstem třídění papíru, plastu, skla a kovů o 26 % 
ve srovnání se současným stavem, čímž kraj splní legislativní povinnost 50 % recyklace 
těchto komodit původem z komunálních odpadů v roce 2020, jak požaduje směrnice o 
odpadech EU. Součástí materiálu je mimo jiné řešení logistiky a organizačního a 
ekonomického zabezpečení celého systému. 

Materiál akcentuje i plánované změny legislativy a počítá rovněž se začleněním platných 
směrnic EU do českých právních norem. Studie se zabývá také kapacitami stávajících zařízení 
na nakládání s odpady tj. především třídících linek, kompostáren, ale i skládek. Posuzuje i 
možnosti rozšíření současného systému o další články, například energetické využití, jako 
alternativu ke skládkování jinak nevyužitelného odpadu. Integrovaný systém nakládání s 
odpady Olomouckého je otevřený také spolupráci se sousedními kraji. 

Se studií proveditelnosti se mohou občané seznámit na webových stránkách Olomouckého 
kraje, lze se na ni dostat i přes stránky města Přerova. 

Studie proveditelnosti – Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji

V návrhové části je mimo jiné uveden návrh harmonogramu realizace tohoto investičního 
záměru, který počítá s tm, že v letošním roce dojde k výběru a schválení místa výstavby 
ZEVO, uskuteční se referendum v předmětné lokalitě výstavby ZEVO. Následovat bude 
vyhlášení výběrového řízení na prováděcí studii a uzavření rámcových smluv. 

Proto je navrhováno, aby rada jmenovala pracovní skupinu tvořenou zástupci všech 
politických stran zastoupených v zastupitelstvu, a to v poměru ČSSD – 3, ODS – 2, KSČM –
2, SPP – 2, TOP 09 – 1, KDU-ČSL – 1. K jednáním si bude pracovní skupina zvát příslušné 
magistrátní úředníky, podle projednávaných materiálů.  

Tato pracovní skupina se:
 Podrobně seznámí se závěry studie proveditelnosti a dohodne se o dalších krocích. 
 Povede jednání se zástupci Olomouckého kraje v této záležitosti, zajistí relevantní 

informace k zájmu realizovat ZEVO v Prosenicích a Mohelnici.
 Připraví materiál do orgánů města k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení č. 

478/11/11/2012.



 Připraví materiál do orgánů města směřující k vyhlášení referenda. Důraz bude kladen 
na termín konání  a znění otázky, která bude v referendu položena. Otázka musí být 
co nejjednodušší a nejsrozumitelnější, musí být formulována tak, aby se na ni dalo 
jednoznačně odpovědět buď ano nebo ne. 

 Dohodne se o způsobu seriózního informování občanské veřejnosti o této 
problematice  – média, besedy s občany, Televize Přerov, letáčky, školní mládež, 
výstavy apod. Informování a osvětová činnost musí být založena na faktech, je nutno 
vyhnout se emocím, fanatismu, politizování problému. Je třeba srozumitelně 
vysvětlovat fungování odpadového hospodářství. Lidé musí mít pocit, že jejich názor 
politiky zajímá. 

 Prověří relevantnost a závaznost  výsledků referenda vzhledem k tomu, že statutární 
město Přerov nebude investorem této investiční akce, ani se neuvažuje s výstavbou na 
pozemcích v majetku města

Při vyhlašování referenda je třeba si uvědomit, že k platnosti  referenda je nutné splnění 
níže uvedených podmínek:

 musí se zúčastnit nejméně 35 % všech osob oprávněných hlasovat
 rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, 

které se místního referenda zúčastnily a alespoň 25 % všech osob oprávněných 
hlasovat 

 k platnosti referenda je nutné splnění všech 3 výše uvedených podmínek

Předpokládané náklady na realizaci referenda se budou pohybovat ve výši okolo 1 milionu 
korun. 

Pro připomenutí je uvedeno usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova ze dne 
16. dubna 2012 č. 478/11/11/2012 Informace o přípravě Integrovaného systému 
nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

2. ukládá Mgr. Josefu Kulíškovi, aby jako zástupce statutárního města Přerova v 
Řídícím týmu k vytvoření ISNO v případě, že studie proveditelnosti doporučí 
vybudování ZEVO na území města Přerova, jednal o následujících podmínkách:

a) provozem ZEVO, včetně související dopravy, dojde ke snížení emisní zátěže 
ovzduší oproti současnému stavu
b) bude dlouhodobě zajištěno environmentálně bezpečné odstraňování odpadu ze 
ZEVO
c) bude dlouhodobě garantována snížená cena za dodávku tepla z centrálního 
zdroje tepla do domácností v Přerově
d) Olomoucký kraj bude jako svou prioritu aktivně podporovat dobudování 
dálničního obchvatu Přerova a průtahu městem
e) dlouhodobá garance nižší ceny za předání komunálního odpadu města Přerova 
do ZEVO (ve srovnání s cenou za ukládání na skládku)



3. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi následně předložit Zastupitelstvu města 
Přerova návrh na schválení dlouhodobé garance sníženého poplatku za svoz a 
zneškodnění komunálního odpadu občanům města Přerova

4. ukládá primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi, aby v případě, že studie proveditelnosti 
doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na 
vyhlášení referenda v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.


