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Název materiálu:

Informace z pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16.4.2012

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí informace z pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16.4.2012 (tj. pracovní skupiny pro přípravu 
místního referenda k otázce týkající se výstavby zařízení na energetické využívání odpadů), které jsou 
uvedeny v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva:

Olomoucký kraj zadal zpracování Studie proveditelnosti – Integrovaný systém nakládání s 
komunálními odpady (dále Studie proveditelnosti), a to v rámci přijaté strategie odpadového 
hospodářství Olomouckého kraje – tj. vytvoření systému nakládání s komunálními odpady v 
Olomouckém kraji, který by byl schopen naplnit všechny zákonné požadavky v odpadovém 
hospodářství a současně byl ekonomicky a sociálně přijatelný pro občany Olomouckého kraje. 
Olomoucký kraj se musí touto problematikou zabývat i z důvodu, že podle připravovaného zákona o 
odpadech a směru vývoje v Evropské unii bude muset být ukončeno, pravděpodobně v r. 2023, 
skládkování neupraveného komunálního odpadu.

Studie proveditelnosti hodnotila 4 potenciálně vhodné lokality pro výstavbu ZEVO, mezi nimi i 
lokalitu Přerov – areál teplárny Dalkia ČR a.s. Podle Studie proveditelnosti je lokalita Přerov tak, jak 
ji definují uvedené skutečnosti z pohledu možné výstavby ZEVO, vhodná z mnoha důvodů. 
Rozhodující hlediska, jako je možnost zlepšení ovzduší, ekonomika, ale také aktuální připravenost a 
jasně definovaná pravidla jsou dle Studie proveditelnosti vizitkou, která tuto lokalitu favorizuje. 
Lokalita v areálu teplárny Přerov je dle Studie proveditelnosti na výstavbu ZEVO z 4 vytipovaných 
lokalit v současnosti nejlépe připravena (v rámci zvoleného bodového systému dostala nejvíce bodů,  



dle návrhové části Studie proveditelnosti ji lze objektivně doporučit jako favorita mezi navrženými 
lokalitami).

O postupu zpracování Studie proveditelnosti bylo Zastupitelstvo města Přerova opakovaně 
informováno, a to na svém 14., 15. a 16. zasedání (listopad, prosinec 2012 a únor 2013).

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání konaném dne 16.4.2012 usnesením č. 
478/11/11/2012 mj. uložilo primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi, aby v případě, že Studie 
proveditelnosti doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil Zastupitelstvu města 
Přerova návrh na vyhlášení referenda v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rada města Přerova na své 57. schůzi konané dne 6.3.2013 usnesením č. 2269/57/2/2013 zřídila 
pracovní skupinu k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 
478/11/11/2012 ze dne 16.4.2012 a jejími členy jmenovala Ing. Jiřího Lajtocha, Bc. Václava 
Zatloukala, Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., Mgr. Josefa Kulíška, Michala Záchu, DiS., Mgr. 
Dušana Hluzína, Ing. Tomáše Dostala, Ing. Richarda Šlechtu, Mgr. Vladimíra Puchalského, Ing. 
Michala Symerského a Ladislava Mlčáka, organizačním pracovníkem jmenovala Bc. Lenku 
Chalupovou. Kromě jmenovaných členů a organizačního pracovníka se jednání pracovní skupiny 
účastnila Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního.

Na 1. (úvodním) jednání pracovní skupiny konaném dne 4.6.2013 bylo konstatováno, že hlavním 
posláním pracovní skupiny je příprava vyhlášení místního referenda v záležitosti výstavby ZEVO v 
Přerově v souladu s výše uvedeným usnesením Zastupitelstva města Přerova, tj. zejména je nutné 
zabývat se určením vhodného termínu, formulováním otázky a zajištěním financování místního 
referenda.

Na 2. jednání pracovní skupiny konaném dne 25.6.2013 byl přizván jako host doc. Mgr. Pavel 
Šaradín, Ph. D., politolog z FF UP Olomouc jako poradce pro formulování otázky v místním 
referendu. Na témže jednání bylo dohodnuto, že návrhy otázek pro místní referendum budou zaslány 
do 12.8.2013 zašlou jednotlivé politické kluby organizačnímu pracovníkovi, vhodnost otázek a 
případná rizika vyhodnotí v termínu do 19.8.2013 doc. Šaradín a téhož dne se bude konat další jednání 
pracovní skupiny, která by se měla dohodnout na formulaci otázky položené občanům v místním 
referendu. 

Na 3. jednání pracovní skupiny konaném dne 19.8.2013 bylo v obecné shodě členy pracovní skupiny 
konstatováno, že s ohledem na prozatím nevyjasněnou celostátní politickou situaci (ke dni konání 
pracovní skupiny 19.8.2013 nebyl znám termín předčasných voleb do Poslanecké sněmovny ČR; 
některými členy pracovní skupiny bylo přitom preferováno konání místního referenda společně s 
volbami)  a především s ohledem na nedostatek podrobnějších informací týkajících se realizace 
záměru výstavby ZEVO v Olomouckém kraji by bylo vhodné určit termín konání místního referenda 
až v r. 2014 (předpoklad konání místního referenda – I. pololetí 2014). Na jednání pracovní skupiny 
byl všeobecně podporován názor, že zjištění názoru občanů na výstavbu ZEVO v Přerově 
prostřednictvím místního referenda je správným krokem, nicméně prozatím předčasným.

Na tomto jednání pracovní skupiny byli také její členové obeznámeni s 10 návrhy otázek pro místní 
referendum, které byly předloženy jednotlivými politickými kluby a občanskou iniciativou Za naše 
děti proti spalovně. Doc. Šaradín upozornil na některá pozitiva i negativa navrhovaných otázek, 
nicméně doporučil s konečným rozhodnutím o formulaci otázky vyčkat až do období, kdy bude 
ohledně konání místního referenda k ZEVO více informací. Toto doporučení bylo akceptováno 
všemi členy pracovní skupiny. Otázka by měla být upřesněna až před samotným vyhlášením 
referenda a vytvářet ji nyní by bylo předčasné. 

Pracovní skupina bude dále pokračovat ve své činnosti poté, co budou známy relevantní údaje o 
záměru výstavby ZEVO v Olomouckém kraji.



V příloze č. 1 důvodové zprávy jsou pro informovanost členů Zastupitelstva města Přerova uvedeny 
základní údaje ohledně místního referenda.

V příloze č. 2 důvodové zprávy jsou uvedeny návrhy otázek pro místní referendum, které byly 
předloženy k prodiskutování na jednání pracovní skupiny.


