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V prosinci 2005 schválilo Zastupitelstvo města Přerova Místní koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro město 
Přerov na období 2006-2015. V prosinci 2008 schválila Rada města Přerova akční plán pro druhé tříleté období (2009-2011), který 
rozpracovával plnění konkrétních úkolů vyplývajících z koncepce, a to ve čtyřech hlavních oblastech – Veřejná správa, Školství, Veřejnost, 
Středisko environmentální výchovy. V tomto materiálu je uveden způsob plnění jednotlivých úkolů, včetně finančních nákladů města 
souvisejících s jejich plněním, a doporučení dalšího postupu. 

V rámci úkolů spadajících do oblasti veřejné správy byly do pracovního řádu MMPr částečně zapracovány zásady environmentálně 
šetrného provozu, pravidelně pracuje komise životního prostředí (celkové náklady 283 tis. Kč) a probíhá environmentální vzdělávání 
zaměstnanců, které se však omezovalo takřka výhradně na pracovníky odboru životního prostředí (nikoliv průřezově na všechny zaměstnance 
v rámci jejich působnosti ve vztahu k uplatňování zásad udržitelného rozvoje). Zatím nebylo rozhodnuto o přijetí zásad udržitelného rozvoje 
(uplatňování místní Agendy 21), resp. o zapojení města do Národní sítě Zdravých měst ČR. 

V hodnoceném období pokračoval program finanční podpory aktivit v oblasti EVVO. Oproti schváleným zásadám pro poskytování dotací 
(ZM/2007) však byl celkový objem ročně poskytovaných dotací v letech 2010 a 2011 snížen z původních 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. V areálu 
Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově (ORNIS) byla v rámci Střediska environmentální výchovy (SEV) s finančním přispěním 
města (vč. příspěvku na činnost 638,4 tis Kč oproti plánovaným 800 tis. Kč) dobudována a uvedena do řádného registrovaného provozu 
záchranná stanice pro handicapované živočichy a realizovány další úpravy areálu (venkovní expozice ochrany ptactva apod.). SEV nabízí 
výukové programy pro školy, pravidelné akce pro veřejnost (exkurze, interaktivní výstavy, přednášky) a stálé ekoporadenství. Zařízení navštíví 
ročně přes 6 000 návštěvníků, z toho tři pětiny tvoří školní výpravy. V rámci společného areálu působí Středisko volného času Atlas a BIOS, 
které činnost ORNIS vhodným způsobem doplňuje nabídkou vlastních výukových programů, soutěží a zájmové činnosti v kroužcích pro děti a 
mládež již od předškolního věku. 

V rámci propagace přírodních a kulturních hodnot regionu a informování veřejnosti o stavu životního prostředí každoročně vychází jako 
příloha Přerovských listů ročenka o životním prostředí, probíhá vlastní publikační činnost (knihy o historii města, propagační materiály vč. 
cizojazyčných průvodců), byla rozšířena naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku. Informace o kulturních i osvětových akcích a o 
stavu životního prostředí jsou uveřejňovány na webu města (2010, 2011 – umístění mezi 20 nejlépe hodnocenými městy v soutěži Zelená 
informacím), v kabelové televizi, v regionálním tisku i prostřednictvím projekcí na velkoplošných tabulích. K informování veřejnosti o 
mimořádných situacích slouží od loňského roku i systém SMS zpráv. 

Celkové náklady města na plnění úkolů v oblasti EVVO činily v hodnoceném období 2,11 mil. Kč (původní odhad činil 2,88 mil. Kč). 
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I. VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 

Úkol č.1 

Komise životního prostředí, 
udržitelného rozvoje a 
environmentální výchovy 

 

Z: Komise, OŽP (od 1.7.2011 STAV) 

T: průběžně 

Náklady: 300 tis. Kč 

 

Podrobnější popis 

Činnost komise – plnění úkolů vyplývajících z části 4.1 Koncepce EVVO, vyjadřování k rozvojovým záměrům a 
dokumentům města z hlediska uplatňování principů udržitelného rozvoje, posuzování žádostí o dotace na podporu 
aktivit EVVO a vyhodnocování efektivity poskytnutých dotací. 

Vyhodnocení 

Komise po volbách do Zastupitelstev obcí v listopadu 2010 změnila název na Komisi životního prostředí a došlo ke 
změnám v personálním obsazení. Odbornou veřejnost zde zastupuje Jiří Šafránek (MOS), zbývající členové byli 
nominováni politickými stranami. Komise plní úkoly vyplývající z koncepce EVVO sporadicky (není žádána o 
stanovisko k záměrům z hlediska UR), podle vnitřního předpisu č.12/07 doporučuje poskytnutí dotací na podporu 
aktivit v oblasti EVVO a provádí vyhodnocení dotovaných aktivit (podrobně činnost komise - viz zápisy z jednání). 
Organizačně činnost komise zabezpečoval odbor ŽP, od 1.7.2011 oddělení ochrany životního prostředí a 
památkové péče Odboru stavebního úřadu a životního prostředí) 

Náklady celkem: 283 073,00 Kč 

V plnění úkolu pokračovat 

Úkol č.2 

Individuální environmentální 
vzdělávání pracovníků MMPr a 
zástupců samosprávy 

 

Z: KT (od 1.7.2011 VNITŘ), OŽP (od 
1.7.2011 STAV) 

T: průběžně 

Náklady: 150 tis. Kč 

Podrobnější popis 

Pokračovat v průběžném individuálním vzdělávání všech zaměstnanců magistrátu zaměřeném na EVVO a 
uplatňování principů UR ve veřejné správě, zejména při strategickém plánování, v rozhodovacích procesech, při 
přípravě investic a při projednávání záměrů (přiměřeně pracovnímu zařazení). Účast na seminářích s tématikou 
uplatňování principů UR a MA21 bude nabídnuta členům ZM a komisí RM. 

Vyhodnocení 

V dosud platné Kolektivní smlouvě uzavřené mezi Statutárním městem Přerov a Základní organizací Odborového 
svazu zaměstnanců města Přerova je zakotvena povinnost zaměstnavatele zajistit do 3 let od uzavření kolektivní 
smlouvy účast každého zaměstnance MMPr na školení, kurzu či semináři zaměřeném na environmentálně šetrný 
provoz zařízení zaměstnavatele v rozsahu nejméně 6 hodin a dále každého zaměstnance - úředníka na školení, 
kurzu či semináři zaměřeném na uplatňování principů UR MA21 v rozsahu nejméně 6 hod. 

Do individuálních plánů vzdělávání úředníků bylo toto zapracováno zatím u koordinátora EVVO a pracovníků 
odboru ŽP (od 1.7.2011 oddělené ochrany ŽP a památkové péče). 
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Kromě seminářů o.s. TIMUR v minulém období akčního plánu se nedaří takto zaměřené semináře zajistit. 
Zaměstnanci Magistrátu mají povinnost za určitý časový úsek absolvovat určitou kvótu seminářů dle svého 
odborného zařazení a funkce, semináře k trvale udržitelnému rozvoji vzdělávací agentury téměř nenabízejí a není 
o ně zájem. Národní síť Zdravých měst pořádá semináře určené především koordinátorům EVVO a politikům 
s místem konání většinou v Praze. 

Koordinátor EVVO se každoročně zúčastňuje celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR a tematicky 
zaměřených seminářů (Zelené úřadování v Uherském Hradišti, 20 let ekoporadenství v ČR v Brně, apod.). 

Náklady celkem: 0 Kč 

V plnění úkolu pokračovat 

Úkol č. 3 

Přijetí zásad pro uplatňování místní 
Agendy 21 a principů UR 

 

Z: ZM, OŽP (od 1.7.2011 STAV) 

T: 2010, 2011 

Náklady: 30 tis. Kč 

Podrobnější popis 

Plánem strategického a ekonomického rozvoje statutárního města Přerov je termín oficiálního přijetí zásad 
stanoven na rok 2010. Reálné přijetí zásad Zastupitelstvem závisí na termínu komunálních voleb a ustanovení 
orgánů města. Forma přijetí zásad bude záviset na dohodě politické reprezentace. Podklady pro projednání vč. 
semináře pro členy orgánů města připraví OŽP. 

Vyhodnocení 

MA21 je mezinárodní program zavádění zásad UR na místní úrovni. V roce 2006 zařadilo ministerstvo vnitra MA21 
mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě. MA21 umožňuje, aby se region rozvíjel v rovnováze 
všech klíčových dimenzí – tedy aby se dařilo sladit hospodářský rozvoj se sociálními požadavky a 
environmentálními limity. Jako zastřešující metoda zvyšování kvality veřejné správy přináší aktivní zapojení 
obyvatel do rozhodování o věcech veřejných a promyšlený přístup ke strategickému plánování a řízení na bázi 
partnerství s orgány místní samosprávy – „dobrá správa věcí veřejných“ (good governance). Politická 
zodpovědnost a záštita nad celým procesem spočívá na „politikovi MA21“, za realizaci řízení kvality v rámci úřadu 
je odpovědný tajemník. 

Již samotné zpracování Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova 2007-
2013 neodpovídalo obecným požadavkům na uplatnění MA21 (nepočítá s pravidelným vyhodnocováním indikátorů 
UR a s masivním zapojením veřejnosti do plánování aktivit města), pouze v opatření 2.3.3. Propagace a podpora 
šetrného přístupu k životnímu prostředí se formálně navrhuje aktivita 2.3.3.2. Přijmout zásady pro uplatňování 
MA21 a principů UR (původní termín 2007 posunut na 2010). O přijetí zásad doposud rozhodnuto nebylo. 

Náklady: 0 Kč  

Úkol trvá 
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Úkol č. 4 

Environmentálně šetrný provoz 
Městského úřadu a zařízení města 

 

Z: OŽP (od 1.7.2011 STAV), KT (od 
1.7.2011 VNITŘ), MAJ (do 1. 7. 2011) 

T: průběžně 

Náklady: 0  

Podrobnější popis 

Po zavedení dílčích postupů v uplynulém období stanovit měřitelné ukazatele, pravidelně jednou ročně je 
vyhodnocovat a na základě vyhodnocení a sledování nových trendů i vývoje trhu (např. s ekologickými výrobky, 
recyklovanými materiály atd.) provádět aktualizaci vnitřních předpisů (pracovní řád, směrnice). V závislosti na 
plnění akčního plánu krajské koncepce bude využito případné krajské podpory a rukověti environmentálně 
šetrného jednání pracovníků státní správy a samosprávy  

Vyhodnocení 

V r. 2010 byla Hnutím DUHA Olomouc zpracována environmentální analýza provozu budov MMPr (Bratrská 34 vč. 
dvorního traktu a Smetanova 7 vč. dvorního traktu). Analýza se zaměřila zejména na třídění odpadu, šetření 
energiemi, vodou a spotřebním materiálem a používání čistících prostředků. 

Dle pracovního řádu je každý zaměstnanec povinen předcházet při práci plýtvání spotřebním kancelářským 
materiálem, vodou, energiemi, čistícími prostředky a dalším materiálem a současně dbát na dodržování zásad 
šetrného přístupu k ŽP; dále je každý povinen odděleně odkládat jednotlivé složky odpadu - zejména nebezpečné 
složky, papír, sklo, plastové láhve a nápojové kartony. Dodržování není ovšem nijak kontrolováno. 

V budovách MMPr Bratrská 34, Smetanova 7 a Blahoslavova 3 jsou umístěny boxy pro zpětný odběr drobných 
elektrozařízení, na odboru majetku města je nádoba na sběr použitých baterií a monočlánků a na každém odboru 
magistrátu jsou umístěny plastové koše na PET láhve a nápojové kartony. Do zvláštních nádob se třídí i papír a 
sklo (soupravy kontejnerů na tříděný odpad se nachází u jednotlivých budov MMPr). 

V akčním plánu koncepce EVVO Olomouckého kraje již na léta 2004-2006 v oblasti veřejná správa byl jedním 
z úkolů environmentálně šetrný provoz KÚOK a jednoho dalšího obecního úřadu Olomouckého kraje. KÚOK 
přislíbil metodické vedení v této oblasti, ale úkol nebyl doposud splněn stejně jako plánované uspořádání semináře 
pro II. a III. obce v kraji, a vydání rukověti šetrného jednání pracovníků státní správy (i v elektronické podobě). 
V akčním plánu Olomouckého kraje na období 2011-2012 tato oblast není řešena. 

Náklady: 0 Kč 

Úkol splněn částečně. Rozpracovat analýzu a navrhnout konkrétní úsporná opatření. 

Úkol č.5 

Zapracování úkolů vyplývajících 
z koncepce EVVO do systému 
vnitřních směrnic 

Podrobnější popis 

V organizačním řádě, v pracovním řádě, případně v dalších vnitřních předpisech vymezit kompetence (povinnosti) 
jednotlivých odborů a pracovišť ve vztahu k plnění přijatých zásad pro uplatňování MA21 a principů UR a zásad 
environmentálně šetrného provozu v závislosti na splnění úkolů 3 a 4. 
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Z: KT (od 1.7.2011 VNITŘ), OŽP (od 
1.7.2011 STAV) 

T: průběžně 

Náklady: 0 Kč 

Vyhodnocení 

V organizačním řádě jsou upraveny kompetence odboru ŽP (nově STAV) a koordinátora EVVO ve vztahu 
k zajišťování plnění úkolů koncepce EVVO (detailně v pracovní náplni). V pracovním řádě je částečně upraven 
šetrný provoz úřadu. Zásady pro uplatňování MA21 a principů UR zatím nebyly přijaty (viz úkol č.3). 

Náklady: 0 Kč 

Úkol splněn částečně. Pokračovat v případě schválení členství v NSZM (MA21). 

  

II. ŠKOLSTVÍ 
 

 

Úkol č. 6 

Environmentálně šetrný provoz 
škol a školských zařízení 

 

Z: OŽP (od 1.7.2011 STAV), OŠMT 
(od 1.7.2011 SVŠ) 

T:  2010 

Náklady: 160 tis. Kč 

Podrobnější popis 

Navázat na publikaci „O životním prostředí si jen nepovídáme – příručka NEJEN pro přerovské učitele“ - kapitolu 
Ekologický provoz školy – ve spolupráci s koordinátory EVVO na školách vypracovat podrobný návod, nabídnout 

jej školám vč. motivační osvětové kampaně. Součástí kampaně bude každoroční soutěž ve sběru baterií, případně 
jiného vybraného druhu odpadu. 

Vyhodnocení 

Ve všech ZŠ a MŠ je zaveden oddělený sběr nebezpečné složky komunálního odpadu – použitých baterií a 
monočlánků (viz bod 11). Dále všechny ZŠ na území města mají provedený energetický audit; z MŠ Kouřílkova, 
Bajákova, Na odpoledni. Téměř všechny ZŠ jsou zatepleny. Většina ZŠ a MŠ provádí vlastní sběr papíru (dětmi 
donášený z domácností), který je zahrnut do evidence vytříděného odpadu za město Přerov. Některé školy provádí 
vlastní sběr PET lahví v rámci podpořených aktivit (viz úkol č.10). 

Soutěž v odděleném sběru použitých baterií a monočlánků byla zahájen v r. 2004 v ZŠ, od r. 2006 i v MŠ. Aktuálně 
je do sběru zapojeno 9 ZŠ a 23 MŠ. Město vybavilo školy a školky speciálními nádobami, do kterých žáci použité 
baterie odkládají. Svoz použitých baterií zajišťují pracovníci TSMPr s.r.o. Použité baterie jsou soustřeďovány ve 
sběrném dvoru technických služeb a následně předávány prostřednictvím systému ECOBAT k dalšímu využití 
nebo odstranění ve smyslu platných předpisů. Podrobné vyhodnocení sběru je každoročně prezentováno na 
poradě ředitelů ZŠ a MŠ a publikováno v měsíčníku Přerovské listy a na webu města. Za sledované období (školní 
roky) bylo takto nasbíráno 8 939,5 kg použitých baterií. Nejúspěšnější školy bývají pravidelně odměňovány 
věcnými cenami či finančním příspěvkem na nákup potřeb pro vlastní činnost. 

ZŠ Trávník je zapojena do celostátní soutěže o titul „Zelená škola“. OŽP ve spolupráci s touto ZŠ připravil dle 
požadavků a potřeb ostatních ZŠ na území města návrh na vybavení škol nádobami na třídění papíru a PET láhví 
a nápojových kartonů ve třídách i v ostatních školních prostorách. Projekt po reorganizaci MMPr dokončí v r. 2012 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb; financování z prostředků EKO-KOM. 

Náklady: 53 000,- Kč 

Úkol splněn částečně, pokračovat dále 

Úkol č. 7 

Pravidelný informační servis 
školám a koordinátorům EVVO na 
školách 

 

Z: OŽP (od 1.7.2011 STAV), OŠMT 
(od 1.7.2011 SVŠ) 

T: průběžně 

Náklady: 0  

Pravidelný servis informací o aktuální dostupné nabídce vzdělávacích programů pro žáky a pedagogy, o 
možnostech dotací na konkrétní projekty, nabídka pomoci při jejich vyřizování – elektronicky, písemně, na 
poradách ředitelů, dle zájmu na společných setkáních koordinátorů EVVO – koordinovaně s informačním servisem 
kraje; 1x ročně setkání koordinátora MMPr s koordinátory škol. Poskytování odborné pomoci studentům středních 
a vysokých škol regionu v rámci studentské praxe a při zpracování tématicky zaměřených seminárních a 
závěrečných prací. V maximální míře využívat www-stránky města k poskytování informací. 

Vyhodnocení 

Koordinátor EVVO se pravidelně účastní porad ředitelů ZŠ a MŠ, aktuálně (e-mailem) informuje ředitele škol a 
školských zařízení a koordinátory EVVO o nabídkách výukových programů, jednorázových akcích jiných subjektů 
v regionu, o možnostech městského dotačního programu v oblasti EVVO, podílí se na distribuci osvětových 
materiálů (Evropský den bez aut, akce ORNIS, BIOS, MOS apod.). Informace obecnějšího charakteru jsou 
zveřejňovány pomocí Kabelové televize, Přerovských listů, Přerovského deníku i v rámci webových stránek města. 
V r. 2010 OŽP uspořádal pro koordinátory EVVO a žadatele o dotace na podporu aktivit EVVO seminář, na kterém 
byly podány konkrétní informace k podávání žádostí o dotace a tvorbě úspěšných projektů. Zúčastnili se zástupci 
MŠ, ZŠ, SŠ i z řad neziskových organizací.  
Odbor spolupracuje dále se Střední zemědělskou školou v Přerově a Soukromou školou živnostenskou v rámci 
zajišťování studentských praxí (za hodnocené období 22 osob), poskytuje informace a podklady zpracovatelům 
studentských seminárních a bakalářských prací. V r. 2009 byl koordinátor EVVO vedoucím bakalářské práce 
studentky Baťovy univerzity ve Zlíně na téma problematika odpadového hospodářství v Přerově se zaměřením na 
bioodpad). Ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově byla v říjnu 2011 uspořádána 1. veřejná 
cyklojízda, o které byly všechny školy i veřejnost informovány prostřednictvím webu města, KTV a Přerovských 
listů. 
Je nutné i nadále zlepšit koordinaci s Krajským úřadem a středisky environmentální výchovy (SEV ORNIS-BIOS, 
MOS a Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov).  

Úkol splněn, pokračovat dále 

Úkol č. 8 

Podpora aktivit v oblasti EVVO na 
školách všech stupňů  

Podrobnější popis 

Dotace města v souladu s přijatými Zásadami pro poskytování dotací na aktivity v oblasti EVVO – na školní 
environmentální výchovně vzdělávací projekty, zejména na ty, které jsou zaměřeny na velký počet dětí (tříd, škol), 
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Z: OŽP (od 1.7.2011 STAV), Komise 

T: 2009, 2010, 2011 

Náklady: 600 tis. Kč 

na přímý kontakt s přírodou a prostředím a prolínají více předměty (zapojují se do nich i pedagogové – 
nebiologové). 

Vyhodnocení 

Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání dne 16.4.2007 schválilo Zásady pro poskytování dotací na podporu 
aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (v roce 2006 byly dotace ještě rozdělovány v rámci 
grantového programu). Postup při přijímání, projednávání a vyřizování žádostí byl upraven vnitřním předpisem č. 
12/07. Dotace mohou být poskytnuty na pořádání osvětových akcí při příležitosti environmentálně významných dní 
(Den země, Den bez aut), na environmentální poradenství, vydávání environmentálně zaměřených propagačních, 
informačních, výchovně vzdělávacích a metodických materiálů, zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování 
v záležitostech týkajících se tvorby a ochrany životního prostředí města, budování, údržbu a provoz 
environmentálně zaměřených terénních informačních zařízení, pravidelnou činnost neziskových organizací 
věnujících se poznávání a ochraně přírodních hodnot a památek kulturního dědictví na území města, 
environmentální vzdělávání a výchovu dětí a mládeže na všech stupních a typech škol na území města a na 
environmentální vzdělávání pedagogů působících ve školách na území města. O dotaci může žádat právnická či 
fyzická osoba, přičemž žádost musí být OŽP doručena nejpozději do 31. března kalendářního roku, ve kterém se 
požaduje poskytnutí dotace. 

V roce 2009 bylo podáno celkem 12 žádostí o poskytnutí dotace. Na doporučení komise ŽP, UR a EV 22. 

zasedáním ZM ze dne 22.6.2009 schváleno poskytnutí dotace následujícím 7 žadatelům: 

1. Muzeum Komenského v Přerově, p.o. - na aktivitu „Průvodce parkem Michalov“ ve  výši 27 000,00 Kč, 
2. Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, Č. Drahlovského 

3, Přerov - na aktivitu „Ekocentrum MOS - středisko osvětových aktivit v oblasti ochrany přírodního 
prostředí“ ve výši 69 781,00 Kč, 

3. DUHA Klub Rodinka, o.o.s.,tř. 17.listopadu 16, Přerov - na aktivitu „Poznáváme život včel“ ve výši 
35 000,00 Kč, 

4. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov - na aktivitu „Přírodovědné soutěže“ ve výši 39 600,00 Kč, 
5. Střední škola technická Přerov - na aktivitu „Ekologické stavění aneb jen teorie nestačí“ ve výši 55 000,00 

Kč, 
6. Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, Č. Drahlovského 

3, Přerov - na aktivitu „Putovní výstavní panely ochrany ptactva a přírody“ ve výši 32 181,00 Kč, 
7. Muzeum Komenského v Přerově, p.o. - na aktivitu „Nástrahy,pasti a železa na škodnou“ ve výši 46 000,00 

Kč. 

Náklady v roce 2009: 304 481,00 Kč 

V roce 2010 byla ZM schválena Výjimka ze Zásad, dotace EVVO byly podpořeny celkovou částkou ve výši 
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150 000,00 Kč (kráceno oproti schváleným Zásadám o 150 000,00 Kč). Přijato celkem 10 žádostí, na doporučení 
komise ŽP, UR a EV 30. zasedáním ZM ze dne 14.6.2010 schváleno poskytnutí dotace následujícím šesti 
žadatelům: 

1. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov - na aktivitu „Přírodovědné soutěže a akce EVVO“ ve výši 
39 600,00 Kč Muzeum Komenského v Přerově, p.o. - na aktivitu „Průvodce parkem Michalov“ ve  výši 
28 800,00 Kč, 

2. Střední průmyslová škola Přerov - na aktivitu „Ekovýuka“ ve výši 24 000,00 Kč, 
3. Centrum pro rodinu RÁJ o.s., Pavlovice u Přerova 5 - na aktivitu „EVV v aktivitách Oázy v Předmostí“ ve 

výši 20 000,00 Kč, 
4. Mateřské centrum Sluníčko v Přerově, o.s. - na aktivitu „Ekodomimi (Ekologická domácnost a miminko)“ ve 

výši 15 000,00 Kč, 
5. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, na aktivitu „Zvyšování a 

rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků OA a JŠ s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24 v oblasti EVVO 
prostřednictvím výukových programů a školní soutěže“ ve výši 26 000,00 Kč, 

6. Základní škola Přerov, Trávník 27 - na aktivitu „Školní ekologické zahrada ZŠ Trávník 27, Přerov - 3. etapa 
(výstavba základů přírodní učebny)“ ve výši 32 296,00 Kč. 

Náklady v roce 2010: 143 800,00 Kč 

V roce 2011 dotace EVVO opět podpořeny celkovou částkou 150 000,00 Kč (opět kráceno oproti schváleným 

Zásadám o 150 000,00 Kč). Přijato celkem 11 žádostí, na doporučení komise ŽP, UR a EV 6. zasedáním ZM ze 
dne 20.6.2011 schváleno poskytnutí dotace následujícím sedmi žadatelům: 

1. Základní škola Přerov, Trávník 27 - na aktivitu „Obnova pozemku školní ekologické zahrady při ZŠ Trávník 
27, Přerov“ ve výši20 000,00 Kč, 

2. Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem Přerov, Komenského 29, IČ: 00842966, na 
aktivitu „Cyklocity“, ve výši 22 500,- Kč, 

3. Moravský ornitologický polek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, občanské 
sdružení, se sídlem Přerov, Čapky Drahlovského 3, IČ: 14617218, na aktivitu „Prezentace a propagace 
ekovýchovných aktivit a organizací v médiích“, ve výši 27 990,- Kč, 

4. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, na aktivitu 
„Soutěže, programy a kurzy EVVO“, ve výši 32 400,- Kč 

5. Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925, na aktivitu „ 
Ekovýuka 2“, ve výši 12 000,- Kč, 

6. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, IČ 00097969, na aktivitu „Rok 
lesa“ ve výši 15 000,- Kč, 

7. Naše společná krajina o.s., se sídlem Přerov, Žerotínovo nám. 25, IČ: 26550997, na aktivitu „Envi.centrum - 
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poradenské místo pro životní prostředí“, ve výši 19 805,- Kč. 

Náklady v roce 2011: 149 695,00 Kč 

Celkové náklady: 597 976,00 Kč 

Úkol částečně splněn (krácení podpory v letech 2010, 2011), pokračovat dále 

 
 

 

III. VEŘEJNOST 
 

 

Úkol č. 9 

Ročenka o životním prostředí ve 
městě 

 

Z: OŽP (od 1.7.2011 STAV) 

T: každoročně 

Náklady: 60 tis. Kč 

Podrobnější popis  

Přehled nejdůležitějších údajů o stavu životního prostředí ve městě za uplynulý kalendářní rok a o výkonu veřejné 
správy na jednotlivých úsecích (příloha Přerovských listů). 

Vyhodnocení 

Ročenka je součást čísla Přerovských listů jako vložená barevná dvojstrana. V roce 2009 vyšla v červnu (náklady 
22 337,40 Kč), v roce 2010 v měsíci červenci (náklady 23 453,00 Kč) a v roce 2011 byla vydána v červencovém 
čísle Přerovských listů (náklady 23 453,00 Kč). OŽP (STAV) jejím prostřednictvím širokou veřejnost přehledně 
seznamuje s důležitými daty souvisejícími s působností odboru vždy za uplynulý kalendářní rok, včetně vývojových 
trendů. Obsahově je rozdělena do 6 částí - Stav ovzduší ve městě Přerově, Posuzování vlivů na ŽP (prevence 
havárií, EIA, IPPC), Ochrana přírody a krajiny a veřejná zeleň, Památková péče, Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta, Komunální odpad. 

Náklady celkem: 69 243,40 Kč 

Úkol splněn, pokračovat 

Úkol č. 10 

Pokračování projektu Předmostím 
až do pravěku – doplnění naučné 
stezky 

 

Z: OŽP (od 1.7.2011 ROZ) 

Podrobnější popis  

Doplnění naučné vlastivědné stezky “Předmostím až do pravěku“ o další informační tabule – 3 zastavení  

Vyhodnocení 

NS Předmostím až do pravěku byla v r. 2009 doplněna o 2 informační tabule : Archeologické objevy na ul. 
Hranická (u plotu farní zahrady v Předmostí), Hromadný hrob lovců mamutů - v místech nálezu hromadného hrobu 
(v areálu školní zahrady naproti Památníků lovců mamutů). U tabule na ul. Hranická provedli studenti Gymnázia J. 
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T: 2009 

Náklady: 180 tis. Kč 

Škody v Přerově malbu kosterních nálezů přímo na chodník (obnova malby v r. 2011). Obě tabule byly předány 
Odboru majetku města, jeho správy a provozu. 

Náklady celkem: 71 677,40 

Úkol splněn 

Úkol. č. 11 

Podpora neziskových aktivit  v 
oblasti EVVO (kromě škol a SEV 
v areálu ORNIS a BIOS) 

 

Z: Komise, OŽP (od 1.7.2011 STAV) 

T: 2009, 2010, 2011 

Náklady: 450 tis. Kč 

Podrobnější popis  

Dotace města poskytované v souladu s přijatými Zásadami pro poskytování dotací na aktivity v oblasti EVVO na 
projekty a činnost zaměřené na účast veřejnosti na tvorbě ochraně životního prostředí, na práci s mládeží (v 
EVVO), na environmentální poradenství atd. 

Vyhodnocení 

viz úkol č.8 

Úkol č.12 

Propagace místních přírodních a 
kulturních hodnot a výsledků EVVO 

 

Z: OŽP (od 1.7.2011 STAV), KP 

T: průběžně 

Náklady: 300 tis.Kč 

Podrobnější popis  

Prostřednictvím sdělovacích prostředků, www-stránek města, vlastních tiskovin, regionálních a celostátních 
publikací podporujících turistiku a cestovní ruch, veletrhů, kulturních akcí atd. propagovat místní přírodní a kulturní 
hodnoty a výsledky EVVO. Zkvalitnit koordinaci propagačních aktivit  s MIC a mezi jednotlivými odbory MMPr. 

Vyhodnocení  

Vydávání materiálů propagujících přírodní a kulturní hodnoty města zajišťuje zejména Kancelář primátora: 
Propagační tiskoviny, knihy, CD a DVD jsou určeny jako dárkové předměty při zvláštních příležitostech a pro 
oficiální návštěvy města, pro občany, kteří reprezentují město v rámci svých sportovních a kulturních aktivit 
v tuzemsku i zahraničí apod. Dále jsou turistické a propagační materiály cestovního ruchu o městě Přerově 
nabízeny na veletrzích, kterých se zástupci města pravidelně zúčastňují např. Region Tour, Urbis Invest, Real 
Vienna, Stavotech apod. (příklady vydaných materiálů - knihy: Výtvarní umělci města Přerova 1900-2010, Pobečví 
v proměnách času II, Přerovský zámek, Historie a současnost podnikání na Přerovsku a Hranicku, mapy Přerova, 
letáky Přírodní zajímavosti Přerova a okolí, Pamětihodnosti Přerova a okolí, Přerov historie a současnost; CD, 
DVD: Procházka městem, Oslavy 750 let, Moravská veselka). Kvalifikovaný odhad nákladů KP na propagaci 
přírodních a kulturních hodnot v hodnoceném období činí 250 000 Kč. Materiály jsou předávány i Městskému 
informačnímu centru (některé za úplatu), které je nabízí dále občanům i turistům. Kromě uvedeného nabízí také 
pamětní mince, CD, DVD,pohlednice, suvenýry, letáky, malé průvodce městem a naučnými stezkami, kulturní 
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přehledy nebo tipy na výlety. Kancelář primátora každoročně poskytuje drobné propagační předměty pro účastníky 
akce „Den Země-Ukliďme svět“, při níž školní kolektivy provádí sběr odpadků v oblasti přerovských lagun (v období 
2009-2011 v částce 13 849,00 Kč). 

OŽP vydal pro veřejnost průvodce sbírkovou expozicí a nově zrekonstruovaným skleníkem v parku Michalov 
„Skleníky městského parku Michalov“. V rekonstruovaném skleníku byla umístěna informační tabule k nově zřízené 
sbírkové expozici. V rámci propagace Památníku lovců mamutů vytvořil a zajistil vyvěšení propagačního plakátu 
k lepší orientaci návštěvníků Památníku. U plochy určené pro rekreační hru petanque v parku „Plovárna“ (poblíž 
zastavení č. 3 naučné stezky Přerovským luhem byla nainstalována informační tabule s pravidly této hry (14 021,-
Kč). OŽP dodává a aktualizuje informace pro katalogy, které jsou každoročně vydávány při příležitosti Dnů 
Evropského dědictví Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. K propagaci EVVO, zejména 
jednotlivých akcí, odbor pravidelně využívá KTV, Přerovské listy a v menší míře Přerovský deník (informace o 
dotacích na podporu aktivit EVVO a o dotacích na obnovu exteriérů památkově chráněných objektů na území 
města, výzva občanům k zapojení do Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut, informace o naučných 
stezkách, o činnosti odboru ŽP-vložená ročenka, o veřejném projednávání záměru vybudování areálu „Mamutov“ 
apod.). Na velkoplošné tabuli spol. Compekon jsou každoročně vysílány spoty o Dnech evropského dědictví a 
zpřístupnění památek ve městě a okolí. Tato kampaň je propagována i v Olomouckém deníku a ve městě jsou 
vylepeny plakáty s programem. Od r. 2009 jsou na  informačních panelech firem COMPEKON s.r.o. a DENOP 
s.r.o. v Přerově zveřejňovány informací o kvalitě ovzduší v Přerově. 

Z podnětu OŽP byl v r. 2010 zaveden Systém informování veřejnosti prostřednictvím SMS zpráv (témata - 
povodeň, smog, jiné mimořádné situace, Zastupitelstvo). 

Náklady OŽP/STAV na propagaci v hodnoceném období činily 149 313,20 Kč. 

Náklady celkem: 399 313,20 Kč 

Úkol splněn, pokračovat 

 
 

 

IV. STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 
 

Úkol č. 13 

Dobudování SEV - Střediska 
environmentální výchovy, včetně 

Podrobnější popis  

Dokončení úprav areálu dle studie (zpracoval ing.Michal Dvořáček, MULTIART Šumperk) s přímou finanční 
podporou města. 
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záchytné stanice pro 
handicapované živočichy, v areálu 
ORNIS a BIOS 
 

Z: ORNIS, BIOS, OŽP (od 1.7.2011 
STAV) 

T: 2009, 2010 

Náklady: 200 tis. Kč 

Vyhodnocení 

SEV jako takové je v provozu, stejně tak ekoporadna, v níž bylo v roce 2009 zodpovězeno přes 245 nejrůznějších 
dotazů široké veřejnosti, v roce 2010 -  260 zodpovězených dotazů). Celková návštěvnost ORNIS je od roku 2003 
trvale vysoká a má stoupající tendenci. V r. 2009 sem zavítalo celkem 6013 návštěvníků, v r. 2010 - 6352 
návštěvníků, z čehož přibližně tři pětiny tvořily školní výpravy. 

Výukové programy nabízené ORNIS a jejich návštěvnost: 

 Zimní (o ptácích na krmítku): 2009-544 účastníků, 2010 - 373, 2011 -300 účastníků 

 Stromy: 2009 -135, 2010 -148, 2011 - 42 účastníků 

 Sovy do škol: 2009 - 336, 2010 -397, 2011 - 431 účastníků 

 Jarní: 2011 - 77 účastníků 

 Ptáci: 2009 - 823 účastníků, 2010 - 577, 2011 - 450 účastníků 

 Ejhle žába: 2009- 236 účastníků, 2010 - 155, 2011 - 15 účastníků 

 Ježkův rok - 2009 - 329,  2010 - 633, 2011 - 209 účastníků 

 Vodní ptáci: 2010 - 50 účastníků 

 Biodiverzita - na klíč: 2010- 45 účastníků 

 Živá zahrada: 2010 - 58 účastníků, 2011 - 93 účastníků 

 Svět vzhůru nohama: 2011 - 185 účastníků 

 Putování k jesličkám: 2009 - 241 účastníků, 2010 - 192 účastníků 

 Dary lesa: 2011 - 69 účastníků 

 Živá zahrada: 2010 - 58, 2011 - 93 účastníků 
Dále ORNIS pořádá pravidelné každoroční akce, vycházky a exkurze: 

 Vítání ptačího zpěvu 

 Soví noc 

 Den stromů 

 Den Země - Ukliďme svět 

 Zahradní slavnost 

 Evropská noc pro netopýry 

 Vánoční strom pro ptactvo 

 Tvořivé dílny k výstavě o peří 

 Dračky - derniéra výstavy o pěří 

 Ornitologické vycházky do Tovačova a Záhlinic: 2006 - 3 vycházky, 2007 - 5 vycházek, 2008 - 3 vycházky 
(některé pořádá pro ORNIS Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO) 

Nabídka výstav s tematikou EVVO: 
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 stálá expozice Ptáci ČR - prohlídky s výkladem, případně výukovým programem, 2006 - 4931 návštěvníků 
(z toho každoročně asi 3/5 na školských výpravách), 2009 - 3749  návštěvníků, , 2010 - zatím 3492 , 2011 
zatím 3101 návštěvníků) 

 stálá venkovní expozice „Ptačí zahrada Františka Gintera“ 

 Nástrahy, pasti, železa na škodnou: 2009 - 2532 návštěvníků 

 Pero, peří, opeření: 2010 - 2691 návštěvníků 

 Život mokřadů:  2011 - 1897 návštěvníků 

 Dary lesa: 2011 - 788 návštěvníků 

 Soužití s velkými šelmami (putovní výstava Hnutí DUHA o vztahu člověka k medvědům, vlkům a rysům) - 
555 účastníků 

 Ekofór (putovní výstava Hnutí Brontosaurus) - 545 účastníků 

 Ptáci 2010 (výstava vítězných prací soutěže českých fotografů volně žijících ptáků) 

 Živá zahrada (putovní výstava ČSOP věnovaná živočichům v naší zahradě) - 2691 účastníků 

 Chráníme přírodu pro ptáky i lidi - 736 účastníků 

 Stromy parku Michalov -2009 - 386 návštěvníků 

 Fotografická Člověk a krajina - 2009 - 1225 návštěvníků 

Další aktivity 

 Ornitologická kroužek Circus - pro děti od 7 let, počet stálých členů 17 

 Houbařská poradna - přes 300 zodpovězených dotazů z obl. ochrany přírody, přírodních zahrad apod. 

 Komentované vycházky po parku Michalov s průvodcem (2009 -171 účastníků, 2010 - 57, 2011 - 164) 
 Každoroční Zahradní slavnost - 2009 - 280 účastníků, 2010 - 350, 2011 - 230 

 Odborné přednášky a semináře  

 poskytování prostor pro pořádání seminářů i jiným organizacím 

Krajská konference EVVO  

 každoroční aktivní účast, vedení tvořivých dílen 

Vydané materiály: 

 2009 - park Michalov - průvodce 

 v rámci ekoporadny nabídka informačních materiálů jiných subjektů a partnerů  

Stanice zájmových činností BIOS, byla s účinností od 1.1 2008 sloučena s Domem dětí a mládeže ATLAS, Přerov 
ve školskou organizaci s názvem Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, Žižkova 12. Původní výchovné a 
vzdělávací činnosti zůstávají nadále zachovány v plném rozsahu. BIOS nabízí využití volného času a zájmovou 
výchovu a vzdělávání pro děti, žáky, studenty a ostatní především mladé zájemce z řad veřejnosti v rámci 
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přírodovědných populárně naučných a dalších zájmových činností, které v rámci společného areálu v souladu se 
svým zaměřením koordinovaně doplňují nabídku aktivit pořádaných ORNIS. Pracují zde 3 odborní pracovníci, 10 
externistů a 1 dobrovolník. 

Nabídka ekologických programů pro 1. stupeň ZŠ: 

 Podzimní lesy 

 Jarní les 

 Ekologie lesních živočichů 

 Potravní vztahy v lese 

 Abiotické faktory v lese 

 Typy vod a jejich charakteristika 

 Naši obojživelníci 

 Hlasy našich žab 

 Výprava k vodě - život ve vodě 

 Potravní vztahy ve vodě 

 Co je skryto pod povrchem - život v půdě 

 Ekologie živočichů otevřené krajiny 

 Naši plazi 

 Potravní vztahy v otevřené krajině 

 Hlasy našich ptáků 

 Ekologie města a venkova 

 Ekologie živočichů lidských sídel 

 Potravní vztahy v lidských sídlech 

 O zvířatech se zvířátky 

 Sluníčko - jak Slunce ovlivňuje život na Zemi 

 Se zvířaty kolem světa 

 Ohrožené druhy ptáků 

 Koření známé, neznámé 

 Léčivé rostliny kolem nás 

 Ekologie našich ptáků - pěvci 

 Barvy podzimu 

 Ekologie našich ptáků - kormoráni, čápi a volavky 

 Za léčivkami do přírody 

 Ekologie našich ptáků - dravci a sovy 

 Ekologie našich ptáků - ptačí exoti 
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 Potravní vztahy v lidských sídlištích 

 Koloběh a pyramidy 

Nabídka ekologických programů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: 

 Abiotické faktory v lese 

 Ekologie les 

 Ekologie lesních rostlin 

 Ekologie lesních živočichů 

 Potravní vztahy v lese 

 Typy vod a jejich charakteristika 

 Naši obojživelníci 

 Život ve vodě 

 Vodní rostliny 

 Potravní vztahy ve vodě 

 Pojem - otevřená krajina 

 Ekologie živočichů otevřené krajiny 

 Naši plazi 

 Ekologie lidských sídel 

 Ekologie živočichů lidských sídel 

 Invazivní rostliny 

 Léčivé rostliny kolem nás 

 Potravní vztahy v lidských sídlech 

 Ohrožené druhy ptáků 

 Koření známé, neznámé 

 Hlasy našich žab 

 Hlasy našich ptáků 

 Život v půdě 

 Jarní les 

 Naše lesy - Proč ne smrk? 

 Co přináší řeka 

 Ohrožené druhy našich ptáků - Ptáci a člověk 

 Ekologie našich ptáků - dravci a sovy 

 Ekologie našich ptáků - ptačí exoti 

 Ekologie našich ptáků - pěvci 
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Pro děti předškolního věku nabízí BIOS ekologický kurz Klubíčko, v jehož rámci probíhají každý měsíc školního 
roku ekologické programy, jejichž program je co nejvíce směrován na pobyt dětí ve venkovních prostorách areálu 
BIOS a v blízkém okolí. 

Nabídka zájmových kroužků pro zájemce od 7 let: 

 Akvaristický 

 Teraristický 

 Chov drobných savců 

 Rybářsky 

 Circus 

 Fotíme přírodu 

 Příroda bez zábran 

 Můj kamarád pes 

 Stopaří rodinka 

 Výtvarné ekohrátky 

 Zálesácká desítka 

 Vodáci 

 Malí badatelé 

 Ekologický 

 Hobby PET zvířata 

 Vesmír a život 

 Éro čmelák (modeláři) 

 Botanika a bylinkářství 

 Canisterapie 

 Zahradnický 

 Houbařský 

Přírodovědné soutěže a další aktivity: 

 Naší přírodou - v r. 2011 již XXV. ročník, pro žáky ZŠ a nižší stupně gymnázií 

 Zelená stezka  

 Biologická olympiáda - soutěž vyhlašovaná MŠMT ČR, pořádání krajských kol kategorie A,B; okresních kol 
kat. C,D 

 Rybářské soutěže (O zlatou rybku, Zlatá štika)) 

 Namaluj přírodu - výtvarná soutěž¨ 

 Příroda kolem nás - fotografická soutěž 
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 PET zvířata- soutěž chovatelů zvířecích mazlíčků 

 Výstava Mořský svět,  Co najdete pod hladinou, Naše lesy, proč ne smrk? 

 Příměstské tábory, letní tábory 

 Nepravidelné pobytové akce 

 Knižní Ekoklub - ke studiu odborné literatury pro žáky a studenty 

 Ekoknihovna 

Exkurze po zařízení stanice a chovech zvířat s výkladem, jiné exkurze: 

 ZOO Ostrava 

 Na hřebeny Jeseníků 

 Slezská Harta na kolech 

 Bašňov 

Celková návštěvnost Stanice BIOS: 

 Ekologická praktika cca 3500 účastníků, celkem 83 programů 

 Exkurze po zařízení BIOS /chovy exotických živočichů) 200 účastníků 

 Soutěže cca 1000 účastníků 

 Den dětí 800 účastníků 

 Ukliďme svět 750 účastníků 

 Výstavy 400 účastníků 

ORNIS a BIOS společně organizují: 

 každoročně pořádaný přírodovědný den při příležitosti Dne Země - Ukliďme svět (každým rokem se 
zúčastňuje okolo 300 osob - podílí se město Přerov) 

 ornitologický kroužek Circus - v BIOS vedený pracovníky ORNIS pro děti od 7 let, počet stálých členů 17 

 spolupráce při návrhu projektu areálu SEV, vzájemná propagace, půjčování pomůcek, společný informační 
systém ve městě (směrovky hrazené městem) 

Stavební úpravy byly dokončeny, v r. 2011 byl zadán projekt pro vybudování venkovních voliér k ukázkám 
vyléčených handicapovaných ptáků, kteří nejsou schopni vypuštění do volné přírody.  

Náklady celkem (bez záchytné stanice): 108 087,00 Kč 

Úkol splněn. V následujícím období pokračovat. 

Úkol č.14 

Podpora činnosti SEV včetně 

Podrobnější popis 

Zajištění propagace v rámci informačního systému města, spoluúčast na ediční činnosti (osvětové materiály), 
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provozu záchytné stanice pro 
handicapované živočichy 
 

Z: ORNIS, OŽP (od 1.7.2011 STAV), 
OŠMT (od 1.7.2011 SVŠ) 

T: 2009, 2010, 2011 

Náklady: 600 tis. Kč 

 

 

pomoc při organizaci akcí pro školy a pedagogy, přímá finanční podpora činnosti SEV a provozu záchranné 
stanice atd. 

Vyhodnocení 

Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od 3.8.2009 řádně registrovanou záchrannou stanicí poskytující 
komplexní péči o zraněné živočichy mimo velkých savců. Veterinární dohled a péče je zajištěna smluvně 
veterinárním lékařem (MVDr. Tomáš Barbořík). Náročnější ošetření včetně RTG jsou prováděna na blízké 
veterinární klinice (MVDr. Radim Kopřiva). 

V roce 2009 zde bylo přijato a ošetřeno celkem 116 živočichů (především ptáků), přičemž 21 zvířat z tohoto počtu 
se podařilo vypustit zpět do přírody a dalších 15 přijatých zvířat (především mláďat) bylo předáno v dobrém 
zdravotním stavu do ZS v Bartošovicích na Moravě a v Němčicích na Hané k dlouhodobému chovu. Záchytná 
stanice pracuje nepřetržitě i během víkendů a je využívána i k osvětové činnosti jako součást organizovaných 
prohlídek a výukových programů. V r. 2009 byla poskytnuta dotace ve výši 195 519,00 Kč, určená na  
dofinancování dostavby rozletové voliéry a na běžný provoz záchranné stanice (částečná úhrada mzdy 
ošetřovatele, pohotovostní telefon, cestovné - převoz zvířat, krmivo, veterinární přípravky a ošetření, energie pro 
provoz ZS) a Střediska environmentální výchovy (běžný provozní materiál). V r. 2010 byla poskytnuta dotace ve 
výši 200 000,00 Kč na provoz SEV a ZS, stejná částka byla poskytnuta v r. 2011. Záchranná stanice v r. 2010 
přijala 172 živočichů, hlavně ptáků a ježků, přičemž 49 zvířat se podařilo vypustit zpět do přírody a dalších 28 
přijatých zvířat bylo předáno v dobrém zdravotním stavu do specializovaných záchranných stanic k dlouhodobé 
rekonvalescenci. V r. 2011 bylo k 31.10. přijato 151 zvířat, z toho 68 bylo vypuštěno nebo předáno novému majiteli, 
v péči je 1 kavka a 18 ježků.V r. 2009 byl předán čistý výtěžek vánoční sbírky ve výši 42 879,34 Kč. Sbírka 
probíhala od 30.11.2008 do 4.1.2009 a vybraná částka byla určena na péči o zraněné živočichy v záchytné stanici 
pro handicapované živočichy v areálu oddělení ORNIS, 

Středisko environmentální výchovy  

SEV jako takové je v provozu, stejně tak ekoporadna, v níž bylo v roce 2009 zodpovězeno přes 245 nejrůznějších 
dotazů široké veřejnosti, v roce 2010 -  260 zodpovězených dotazů, 2011 zatím 180). Celková návštěvnost ORNIS 
je od roku 2003 trvale vysoká a má stoupající tendenci. V r. 2009 sem zavítalo celkem 6013 návštěvníků, v r. 2010 
- 6352 návštěvníků, z čehož přibližně tři pětiny tvořily školní výpravy. 

Náklady: 530 311,34 Kč  

V plnění úkolu dále pokračovat. 
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REKAPITULACE NÁKLADŮ ZA ROKY 2009-2011 (v tisících Kč) 
 

 
Úkol 

Předpoklad dle 
akčního plánu 

 
Skutečnost 

1. Činnost komise ŽP Rady města Přerova  

2. Individuální environmentální vzdělávání pracovníků MMPr a zástupců samosprávy 

3. Přijetí zásad pro uplatňování místní Agendy 21 a principů UR 

4. Environmentálně šetrný provoz Městského úřadu a zařízení města 

5. Zapracování úkolů vyplývajících z koncepce EVVO do systému vnitřních směrnic 

6. Environmentálně šetrný provoz škol a školských zařízení 

7. Pravidelný informační servis školám a koordinátorům EVVO na školách 

8. Přímá podpora projektů EVVO na školách 

9. Ročenka o životním prostředí ve městě 

10. Pokračování projektu „Předmostím až do pravěku “ – doplnění naučné stezky 

11. Podpora neziskových aktivit v oblasti EVVO (kromě škol a SEV) 

12. Propagace místních přírodních a kulturních hodnot a výsledků EVVO 

13. Dobudování SEV - Střediska environmentální výchovy, včetně záchytné stanice pro 
handicapované živočichy, v areálu ORNIS a BIOS  

14. Podpora činnosti SEV včetně provozu záchytné stanice pro handicapovaná zvířata 
 

Náklady celkem 
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283,1 
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598,0
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399,3 

108,1 
 

530,3 
 

2 112,7 

1) 
v částce jsou zahrnuty i dotace na podporu projektů EVVO neziskových organizací (úkol č.11) – jsou rozdělovány v rámci jednoho titulu 

 


