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STAV OVZDU·Í VE MùSTù P¤EROVù
V roce 2004 prÛmûrné roãní koncentrace oxidu dusiãitého (NO2) a oxidu sifiiãitého (SO2)

nepfiekroãily platné imisními limity, dokonce do‰lo k jejich mírnému poklesu oproti roku pfied-
chozímu. Nejsledovanûj‰í základní zneãi‰Èující látkou v ovzdu‰í mûsta Pfierova zÛstává polé-
tav˘ prach (PM10). Vzhledem k vysoké úrovni tohoto zneãi‰tûní bylo mûsto Pfierov zafiazeno
mezi oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (OZKO) ve smyslu zákona o ochranû ovzdu‰í
(zák. ã. 86/2002 Sb.). Pfierov se umístil v tabulce mûst s nejvy‰‰ími roãními prÛmûrn˘mi kon-
centracemi prachu v roce 2004 na nelichotivém 17. místû, zatímco napfi. Olomouc si polep-
‰ila 33. místem, Prostûjov 42. (viz grafické porovnání v˘voje roãních prÛmûrÛ koncentrací
PM10 – dÛvodem markantního poklesu pra‰nosti v Olomouci je s nejvût‰í pravdûpodobností
vyfie‰ení dálniãního obchvatu). Mûsto Pfierov je tak nejvíce zneãi‰tûn˘m mûstem v Olomouc-
kém kraji z hlediska prachu. 

Rozhodující skuteãností pro takovéto hodnocení bylo pfiekroãení stanoveného imisního li-
mitu a meze tolerance (MT) pro 24 hodinové prÛmûry v roce 2002 (hodnoty jsou mûfieny na
automatické imisní monitorovací stanici u kina Hvûzda). Z tohoto dÛvodu pro mûsto Pfierov
vyplynula povinnost vypracovat „program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í“. V dubnu minulého
roku se touto problematikou zab˘vala Rada mûsta Pfierova, která uloÏila odboru Ïivotního
prostfiedí vypracovat opatfiení s cílem omezit zneãi‰Èování ovzdu‰í polétav˘m prachem. V ãer-
vnu 2004 „Rada“ vyslovila souhlas s pfiedloÏen˘m návrhem dílãích opatfiení ke zlep‰ení sta-
vu ovzdu‰í, v nûmÏ je pfiedev‰ím kladen dÛraz na dÛsledné uplatÀování stávajících právních
pfiedpisÛ pfii územním a stavebnû-povolovacím fiízení, na kontrolu dodrÏování pfiedepsan˘ch
stavebních postupÛ, na údrÏbu komunikací a na zfiizování a údrÏbu vefiejné zelenû. V roce
2004 byla firmou Ekotoxa Opava s.r.o. vypracována analytická ãást „povinného“ programu
ke zlep‰ení kvality vzdu‰í, která podrobnû popsala stav ovzdu‰í, zmapovala provozovatele
a mnoÏství emisí v Pfierovû. V souãasné dobû se zpracovává návrhová ãást programu, která
bude obsahovat konkrétní opatfiení vedoucí ke sníÏení pra‰nosti.

Odbor Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu Pfierov informuje:
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roky
0

10

20

30

40

50

60

P¤EROV SO2

P¤EROV NO2

P¤EROV PM10

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2001 2002 20042003

tuny za rok

EMISE PRACHU

roky

ST¤EDNÍ ZDROJE

PSP SLÉVÁRNA

DALKIA

PRECHEZA

➤ stav ovzdu‰í ve mûstû Pfierovû

➤ ochrana pfiírody a krajiny; vefiejná zeleÀ

➤ památková péãe

➤ environmentální osvûta

➤ komunální odpad

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pfierov 51 42 35 32 32 39 44 45 42
Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35
Prostûjov 46 33 31 29 36 35 36 39 33

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
A PAMÁTKOVÁ PÉâE

V ROCE 2004

ZDROJE ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í, EMISE
Stacionárními zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í jsou zafiízení spalovacího nebo jiného technolo-

gického procesu, která zneãi‰Èují nebo mohou zneãi‰Èovat ovzdu‰í, dále lomy a jiné plochy
s moÏností zapafiení, hofiení nebo úletu zneãi‰Èujících látek, jakoÏ i plochy, na kter˘ch jsou
provádûny práce nebo ãinnosti, které zpÛsobují nebo mohou zpÛsobovat zneãi‰Èování ovzdu-
‰í, dále sklady a skládky paliv, surovin, produktÛ, odpadÛ a dal‰í obdobná zafiízení nebo ãin-
nosti. Tyto zdroje se dûlí podle míry svého vlivu na kvalitu ovzdu‰í na zvlá‰tû velké, velké,
stfiední a malé. Podle technického a technologického uspofiádání se dále dûlí na spalovací
zdroje a ostatní stacionární zdroje. Zdroje produkující emise musí splÀovat tzv. emisní limity,
coÏ jsou nejv˘‰e pfiípustná mnoÏství zneãi‰Èujících látek vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í. V‰echny
zvlá‰tû velké, velké a stfiední zdroje v Pfierovû jsou konstruovány a provozovány tak, aby sta-
novené limity splÀovaly. Stacionární zdroje byly v Pfierovû v roce 2004 zafiazeny do jednotli-
v˘ch kategorií takto:

* zvlá‰tû velké zdroje
1.  Dalkia âeská republika, a.s.  (v˘roba tepla v Teplárnû Pfierov)
2.  PRECHEZA a.s.  (v˘roba kyseliny sírové, titanové bûloby a Ïelezit˘ch pigmentÛ) 
3.  Technické sluÏby mûsta Pfierova (skládka tuh˘ch komunálních odpadÛ v Îeravicích)
4.  PSP Slévárna a.s.  (obloukové a indukãní pece)

V˘voj emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek u nejvût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ
v letech 2001 – 2004 (v t/rok):

* velké zdroje
1. FAU s.r.o.  (distribuãní sklad PHM v areálu PRECHEZA a.s.)
2. Nemocnice s poliklinikou v Pfierovû  (plynová kotelna)
3. Kazeto, spol. s r.o.  (lakovna, sítotisk, Duplex) 
4. Meopta – optika, a.s. (odma‰Èování souãástek, budova M4, 4.poschodí) 
5. PSP Engineering a.s.  (Ïíhací pec)
6. Antonín Rozsíval  (rychloãistírna odûvÛ Pfierov-Kainarova ul.) 
7. KLINKET s.r.o.  (ãistírna odûvÛ Pfierov-âechova ul.)
8. PRECHEZA a.s.  (plynová kotelna)
9. PROGRESS OK a.s.  (lakovna)
10. Astron Buildings s.r.o. (lakovna)

* stfiední zdroje
V roce 2004 bylo v Pfierovû evidováno 98 stfiedních zdrojÛ u 63 provozovatelÛ. Z tohoto po-
ãtu stfiedních zdrojÛ je 26 kotelen, ostatní jsou technologická zafiízení, napfi. ãerpací stanice
pohonn˘ch hmot, lakovny, stolárny, obrábûní a povrchová úprava kovÛ a dal‰í technologické
zdroje.

STAV ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í, IMISE
Imisemi se rozumí mnoÏství zneãi‰Èujících látek obsaÏen˘ch v ovzdu‰í. V Pfierovû se na au-

tomaticky monitorující stanici (AMS 1076) u kina Hvûzda, provozované âesk˘m hydrometeo-
rologick˘m ústavem (âHMÚ), dlouhodobû mûfií mnoÏství oxidÛ síry, oxidÛ dusíku a polétav˘
prach, novû také meteorologické jevy. V˘voj zneãi‰tûní ovzdu‰í na území mûsta Pfierova je zfiej-
m˘ z tabulky a grafu. Zde jsou uvedeny prÛmûrné roãní koncentrace (μg/m3) tfií nejsledova-
nûj‰ích ‰kodlivin (SO2,NO2, PM10).

PRECHEZA DALKIA PSPSLÉVÁRNA ST¤.ZDROJE CELKEM
2001 19,09 2,32 11,69 4,12 37,22
2002 24,13 9,42 14,47 4,31 52,32
2003 23,06 6,97 6,61 5,06 41,70
2004 17,17 12,1 8,63 5,60 43,50

KOMUNÁLNÍ ODPAD
KaÏd˘ obãan mûsta Pfierova vyprodukoval v roce 2004 cca 251 kg odpadu (v r.2003
224 kg, v r. 2002 218 kg, v r. 2001 196 kg), z toho vytfiídûného 18 kg (v r.2004 14 kg,
v r. 2002 13 kg, v r. 2001 11 kg), coÏ pfiedstavuje 7,2 hmotnostních procent z celkové-
ho mnoÏství komunálního odpadu (v r. 2003 6,23 %, v r. 2002 5,96 %, v r. 2001 5,65 %).

Vytfiídûné druhotné suroviny byly v roce 2004 pfiedávány k dal‰ímu vyuÏití – PAPÍR fir-
mám REMAT s.r.o. Brno, Pavel Tomeãek Pfierov, Moravia-metal spol. s r.o. Pfierov, Van Ganse-
winkel a.s. Olomouc; SKLO firmû AMT s.r.o. Pfiíbram; PET-láhve lisované ESOKOM s.r.o. Kro-
mûfiíÏ, SILON a.s. Planá nad LuÏnicí, drcené jsou vyváÏeny do âíny.

Mûsto Pfierov je zapojeno do systému EKO –KOM, díky nûmuÏ získává na základû mnoÏ-
ství vytfiídûného odpadu a pfiedloÏení dokladÛ o jeho pfiedání k dal‰ímu vyuÏití finanã-
ní odmûnu. Za rok 2004 tato odmûna ãinila 1 450 000 Kã.

V¯KON STÁTNÍ SPRÁVY
Odbor Ïivotního prostfiedí v roce 2004 vydal 140 rozhodnutí o udûlení souhlasu k naklá-

dání s nebezpeãn˘mi odpady, 3 rozhodnutí o neudûlení souhlasu k nakládání s nebezpeãn˘-
mi odpady, 10 rozhodnutí o udûlení souhlasu k upu‰tûní od tfiídûní nebo oddûleného shro-
maÏìování odpadÛ, 1 rozhodnutí o neudûlení souhlasu k upu‰tûní od tfiídûní nebo oddûle-
ného shromaÏìování odpadÛ a 3 rozhodnutí o uloÏení pokuty. Dále provedl 25 komplexních
kontrol u pÛvodcÛ odpadÛ.

V roce 2004 zadal odbor ÎP firmû FITE a.s., Ostrava, zpracování Plánu odpadového hospo-
dáfiství mûsta Pfierov do roku 2010. Povinnost zpracovat tento dokument vypl˘vá pro pÛvodce
odpadÛ, tedy i mûsto Pfierov, ze zákona o odpadech. Plán bude dokonãen v leto‰ním roce.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
• v r.2004 ãinil 400,- Kã na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby urãené

nebo slouÏící k individuální rekreaci ãinil 250,- Kã
• v r.2005 ãiní 434,-Kã na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby urãené ne-

bo slouÏící k individuální rekreaci ãiní 250,-Kã

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních od-

padÛ vznikajících na území mûsta Pfierova (systém nakládání s komunálním odpadem) se fií-
dí obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 13/2001, ve znûní obecnû závazné vyhlá‰ky ã.5 /2002,
která mimo jiné upravuje svoz netfiídûného odpadu vznikajícího pfii uÏívání zahrádek a sta-
veb urãen˘ch nebo slouÏících k individuální rekreaci. V souladu s OZV a zákonem o odpadech
obãané povinnû tfiídí PAPÍR, SKLO, PET-LÁHVE, NEBEZPEâN¯ ODPAD, OBJEMN¯ ODPAD,
ZBYTKOV¯ ODPAD. Kromû obãanÛ systém v roce 2004 vyuÏívalo na základû uzavfiené smlou-
vy s mûstem 896 pÛvodcÛ (právnick˘ch osob a podnikatelÛ).

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem, vãetnû zafiízení, které jsou je-
ho souãástí, jsou Technické sluÏby mûsta Pfierova. Souãástí systému jsou:

• vefiejnû pfiístupná stanovi‰tû pro odkládání odpadu
- 192 stanovi‰È na tfiídûn˘ odpad (papír, sklo, PET-láhve) s 575 barevn˘mi odpadov˘mi ná-
dobami

- 279 stanovi‰È na smûsn˘ (zbytkov˘) komunální odpad s 596 odpadov˘mi nádobami
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- 82 stanovi‰È pro velkoobjemové kontejnery na objemn˘ odpad z domácností (rozmístûní
2x roãnû – jaro, podzim)

- 29 stanovi‰È pro velkoobjemové kontejnery v zahrádkáfisk˘ch osadách (rozmístûní kontej-
nerÛ 2x roãnû – jaro, podzim)

- 54 stanovi‰È pro odkládání komunálního odpadu v rekreaãních oblastech v období duben-
listopad (39 stanovi‰È pro pytlov˘ sbûr, 15 stanovi‰È kontejnerÛ 1 100 litrÛ)

- 11 stanovi‰È v místních ãástech Pfierov III-XIII pro mobilní sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek ko-
munálního odpadu (svozové vozidlo 2x roãnû – jaro, podzim)

- 54 stanovi‰È v místních ãástech Pfierov III-XIII pro pytlov˘ sbûr PET-láhví,

• skládka komunálního odpadu v Pfierovû-Îeravicích, která slouÏí k ukládání komunál-
ního odpadu nejen z území mûsta Pfierova, ale i z okolních obcí okresu Pfierov,

• dotfiíìovací linka v Pfierovû-Îeravicích slouÏící k dotfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek komunál-
ního odpadu, jako jsou papír, sklo, PET-láhve,

• sbûrn˘ dvÛr v areálu technick˘ch sluÏeb urãen˘ k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek komu-
nálního odpadu.

KAM ODKLÁDÁME ODPAD?
Do barevnû rozli‰en˘ch nádob umístûn˘ch na vefiejnû pfiístupn˘ch stano-
vi‰tích na území mûsta odkládáme:

K odloÏení NEBEZPEâNÉHO ODPADU
(ledniãky, televize, poãítaãe, záfiivky, baterie, monoãlánky, zbytky barev a rozpou‰tûdel,
chemicky zneãi‰tûné obaly, vyfiazené léky apod.) slouÏí:

Sbûrn˘ dvÛr v areálu TSMP – Na hrázi 17, Pfierov I–Mûsto
(telefon 581 225 359, 581 225 361)

Provozní doba: pondûlí – stfieda 6.00 – 14.30
ãtvrtek 6.00 – 17.30
pátek 6.00 – 14.30

Zvlá‰tní vozidla pfii mobilním svozu (v ãástech Pfierov III – XIII, dvakrát roãnû – ja-
ro, podzim)
Lékárny (vyfiazené léky)
Prodejny elektro (monoãlánkové baterie)
Kappa, Charita, odborní lékafii diabetologové (injekãní jehly, stfiíkaãky)

K odloÏení OBJEMNÉHO ODPADU (vyfiazené kusy nábytku, um˘vadla, obaly vût-
‰ích rozmûrÛ, odpad ze zahrádkáfiské ãinnosti apod.) slouÏí:

Velkoobjemové kontejnery á 5 m3 (dvakrát roãnû – jaro, podzim)
Skládka komunálního odpadu Pfierov-Îeravice (telefon 581 211 817)

Provozní doba: pondûlí – pátek 6.00 – 14.30

Pro ODPAD VZNIKAJÍCÍ P¤I UÎÍVÁNÍ REKREAâNÍCH OBJEKTÒ jsou urãeny:
Kontejnery (5 m3, 1,1 m3)
Místa pro pytlov˘ sbûr komunálního odpadu oznaãená tabulí s nápisem – 
- od 1.4. do 30.11.

Kromû zafiízení provozovan˘ch TSMP jsou na území mûsta provozována soukrom˘mi sub-
jekty dvû zafiízení na recyklaci stavebních odpadÛ:

RESTA DAKON, s.r.o. – Recyklaãní závod v Pfierovû-Lovû‰icích 
EKO-INVEST MORAVA  a.s. – Recyklaãní dvÛr Îernava  v Pfierovû-Pfiedmostí

Dal‰í informace ohlednû provozování systému Vám poskytnou:
Odbor Ïivotního prostfiedí MûÚ Pfierov (tel. 581 268 237)

Technické sluÏby mûsta Pfierova (tel. 581 225 359, 581 225 361)

látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 LIMIT+ MT
SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 50+0
NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 40+12
PM10 51 42 35 32 32 39 44 45 42 40+1,6

(Poznámka: LIMIT = limit pro aritmetick˘ prÛmûr za kalendáfiní rok, MT = mez tolerance)

MnoÏství jednotliv˘ch sloÏek komunálního odpadu (v tunách)
ROK papír sklo PET pneu vraky nebezp. objemn˘ zbytkov˘ CELKEM
2001 149,4 248,5 85,4 6,9 4,9 40,8 976,7 7979,0 9492,6
2002 155,7 266,7 142,4 7,8 9,3 48,9 1524,9 8347,4 10503,1
2003 162,2 293,5 158,4 7,8 1,4 53,4 1756,6 8274,0 10707,3
2004 353,6 280 153,9 9,5 2,8 70,2 1720,8 9266,5 11857,3

PAPÍR SKLO

PET LÁHVE
ZBYTKOV¯
ODPAD
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zaregistrováno tûchto pût VKP:
–  Mûstsk˘ park Michalov – k.ú. Pfierov, jako VKP zaregistrovan˘ v r. 1994; kromû toho od r.

1992 kulturní památka; jedná se o pozÛstatek luÏního lesního porostu se zachovalou pfii-
rozenou druhovou skladbou dfievin a bylinného patra.
Koncem roku 2003 vyhlásilo Mûsto Pfierov v souvislosti s ukonãením platnosti desetihalé-
fiov˘ch a dvacetihaléfiov˘ch mincí vefiejnou sbírku „Strom pro Michalov“. V˘tûÏek sbírky se
do fiíjna 2004 vy‰plhal aÏ na koneãn˘ch 38 844,30 Kã. Vysazeny byly nakonec tfii krásné
stromy – dub bahenní, ka‰tanovník jedl˘ a platan javorolist ,̆ na kter˘ se rozhodli shro-
máÏdit prostfiedky Ïáci Základní ‰koly B. Nûmcové. ROTARY klub Pfierov vysadil v parku ãer-
venolist˘ buk a druÏební mûsto Cuijk javor, u kterého umístil i pamûtní desku. Paní Jarmi-
la Navrátilová z Velké Bystfiice darovala do parku exempláfi liliovníku tulipánokvûtého, kte-
r˘ nahradil liliovník, kter˘ uhynul pfii povodni v roce 1997. V rámci pûstebních opatfiení za-
ji‰Èovan˘ch odborem ÎP bylo o‰etfieno 32 ks stromÛ (ofiezy such˘ch vûtví, odlehãení ko-
run, udrÏovací fiez, celková regenerace korun), vykáceno 8 ks pfieváÏnû such˘ch stromÛ
a vysazeno bylo 19 ks stromÛ,

–  Vápencové zmoly – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996; terénní deprese vzniklé po-
místnou tûÏbou vápence v minulosti. V˘znamnû jsou zde zastoupeny pÛvodní druhy rost-
lin, a to i ohroÏené a silnû ohroÏené druhy,

–  Malá lipová – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996; opu‰tûné plochy po tûÏbû písku s pfii-
lehl˘m úvozem. Severní strana je tvofiena strmou stûnou. Z hlediska ornitologického pfied-
stavuje lokalita v˘znamné hnízdi‰tû fiady druhÛ ptákÛ,

–  Skalice – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996; zmoly po tûÏbû vápencÛ jsou obklopeny
svahy a zvlnûn˘mi plochami s hust˘m porostem kfiovin, v nûkter˘ch ãástech je vyvinuto
i stromové patro. Lokalita je v˘znamn˘m hnízdi‰tûm ptactva,

–  BfieãÈan popínav˘  Hedera helix L. – k.ú. Pfierov, vyhlá‰en˘ v r. 2001; v˘znamn˘ exempláfi
popínavé dfieviny (stáfií cca 20 let) pokr˘vající plochu ‰títu bytového panelového domu.

VE¤EJNÁ ZELE≈
Odbor Ïivotního prostfiedí vydal v roce 2004 v rámci samostatné pÛsobnosti 28 povolení

ke zvlá‰tnímu uÏívání vefiejné zelenû a na základû nové obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 3/2004,
o ãistotû a ochranû vefiejné zelenû, která nabyla úãinnosti 1. ãervna 2004, udûlil odbor 33
souhlasÛ vlastníka pozemku se stanovením podmínek zvlá‰tního uÏívání. Bylo pfiijato 17 ozná-
mení o haváriích na inÏen˘rsk˘ch sítích, kdy správcÛm tûchto zafiízení byly stanoveny pod-
mínky pro zvlá‰tní uÏívání. Vût‰ina povolení souvisela se stavební ãinností. V roce 2004 ho-
stovaly ve mûstû Pfierovû dva cirkusy a jeden lunapark.

Památková péãe
Historické jádro mûsta Pfierova bylo v roce 1992 prohlá‰eno mûstskou památkovou zónou.

Mûsto Pfierov je ãlenem SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska.

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Nemovité kulturní památky na území mûsta Pfierova zapsané v Ústfiedním seznamu kul-
turních památek âR (k 31. 12. 2004):

• zámek se zámeck˘m mostem, pfiíkopem a ohradní zdí – Horní nám. 1
• mûstské hradby s 10 ba‰tami a fortnou
• farní kostel sv. Vavfiince s kaplí P. Marie a kfiíÏem – nám. T. G. Masaryka
• b˘valá zámecká kaple sv. Jifií – Horní nám.
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 9
• b˘valá radnice s dvorní pfiístavbou – Horní nám. ãp. 10
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 11
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 12
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 13
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 17
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 22
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 31, zv. Korvínsk˘
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 32
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 33
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 34
• b˘val˘ ZáloÏensk˘ dÛm – nám. T. G. Masaryka ãp. 148 (Mûstsk˘ dÛm)
• dÛm – Horní nám. ãp. 8 ( b˘val˘ hostinec „U kapliãky“)
• b˘val˘ spolkov˘ dûlnick˘ dÛm „Trávník“ – tfi. 17. listopadu ãp. 238
• mûstsk˘ park Michalov, vã. budovy restaurace
• chrám sv. Cyrila a Metodûje – ul. Wilsonova ul. 16
• budova Ïelezniãní stanice – ul. Husova ãp. 632
• obytn˘ dÛm s tiskárnou Strojil – ul. Kratochvílova ãp. 121
• budova SP· strojní (dílny + obytná budova) – ul. Havlíãkova ãp. 702
• budova okresního úfiadu – ul. Smetanova ãp. 2015
• administrativní budova SME – nábfi. Dr. E. Bene‰e ãp. 1917
• rodinn˘ dÛm – ul. Sadová 8
• budova ul. Kratochvílova ãp. 147
• evangelick˘ kostel – ul. J. â. Drahlovského 912
• nájemní dÛm – ul. Barto‰ova ãp. 2300
• rodinn˘ dÛm – ul. Dr. Riedla 10
• tzv. Kovafiíkova vila – ul. Macharova 39
• Ïidovsk˘ hfibitov
• vila – ul. Máchova ãp. 156
• základní ‰kola ã.p. 2200 – ul. Gen. ·tefánika 
• úfiední a obytn˘ dÛm SME ã.p. 1097 – ul. Husova 
• socha sv. Jana Nepomuckého – ul. Kratochvílova
• socha sv. Josefa Pûstouna – ul. Kratochvílova
• socha sv. Rocha – Horní nám.
• pomník Jana Blahoslava – Horní nám.
• pomník Jana Amose Komenského – ul. J. â. Drahlovského
• socha Neptuna – ul. Wilsonova 
• socha Elektry – ul. Bezruãova
• památník Mistra Jana Husa – park Michalov

• pomník Franti‰ka Rasche – nám. Fr. Rasche
• pomník na hrobû Slavomíra Kratochvíla – mûstsk˘ hfibitov
• pomník obûtem nacismu – mûstsk˘ hfibitov
• stavení ãp. 15, Dluhonice
• boji‰tû s památníkem a boÏí mukou, Dluhonice
• soubor tfií soch – sv. Jáchym, sv. Josef Pûstoun a sv. Libor u kostela, Penãice
• brána na b˘valém hfibitovû u kostela, Penãice
• farní kostel sv. Mafií Magdalény s náhrobkem Katefiiny Kun‰ové z Vrchlabí a na âekyni
• památník Mistra Jana Husa u kostela, Pfiedmostí 
• nalezi‰tû pravûkého ãlovûka, Pfiedmostí

PÉâE O KULTURNÍ DùDICTVÍ
Odbor Ïivotního prostfiedí ve 2. pololetí roku 2004 zaji‰Èoval opravy a údrÏbu vybran˘ch

památkovû v˘znamn˘ch objektÛ, které jsou ve vlastnictví mûsta Pfierova: Z v˘znamnûj‰ích ak-
cí lze jmenovat opravu kfiíÏÛ na ul. Lanãíkov˘ch a v Penãicích. Dále byl obnoven pomník obû-
tem 1. a 2. svûtové války v Penãicích a obnoven na mûstském hfibitovû pomník Jiljího Matûj-
ky popraveného v roce 1914. Z restaurátorsk˘ch prací byla provedena oprava sochy sv. Jana
Nepomuckého v Pfiedmostí a oprava BoÏích muk u silnice na Henãlov.

PARK MICHALOV
Od roku 2000 koordinuje odbor ÎP práce na realizaci Programu regenerace a rozvoje

parku Michalov. Na investorském zaji‰tûní jednotliv˘ch akcí se dále podílejí zejména od-
bor rozvoje, odbor majetku a Technické sluÏby mûsta Pfierova. MnoÏství vynaloÏen˘ch
prostfiedkÛ na plnûní programu nejlépe dokládá uvedená tabulka:

V roce 2004 vyhlásil Svaz zakládání a údrÏby zelenû, spoleãnû se Spoleãností pro zahrad-
nickou a krajináfiskou tvorbu a mûstem Klatovy, celostátní soutûÏ „Nejlépe realizované sado-
vnické dílo roku“, do které Mûsto Pfierov, zastoupené odborem ÎP, pfiihlásilo komplexní dílo
„Obnova mûstského parku Michalov“. Za dílo, které se vymykalo podmínkám soutûÏe kom-
plexností pfiihlá‰eného projektu i mnoÏstvím dodavatelsk˘ch firem (cca 70), obdrÏelo mûsto
spoleãnû s ateliérem Florart „âestné uznání za komplexní pfiístup k obnovû mûstského par-
ku Michalov a vytvofiení optimálních podmínek pro jeho vyuÏívání a pro péãi o park“ a dá-
le „Cenu dûkana Zahradnické fakulty Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity v Brnû za
komplexní a systémov˘ pfiístup k obnovû mûstského parku Michalov v Pfierovû“. Tato oce-
nûní jsou o to v˘znamnûj‰í, Ïe byla mûstu udûlena v roce oslav stého v˘roãí zaloÏení parku.
V rámci oslav vznikl ve spolupráci Odboru Ïivotního prostfiedí a Kabelové televize Pfierov, a.s.
dvanáctiminutov˘ dokumentární film zachycující historii vzniku, v˘voj a dne‰ní stav této v˘-
znamné kulturní památky

HRADBY
Pfierovské travertinové hradby jsou jedním z nejatraktivnûj‰ích pozÛstatkÛ kulturního

dûdictví na‰ich pfiedkÛ. Na obnovû hradeb se od roku 1994 vystfiídalo nûkolik stavebních
firem a na kaÏdém opravovanému úseku je znateln˘ jejich rukopis. V roce 2004 byla za-
hájena oprava hradeb od ulice Na Marku smûrem na Spálenec. V souvislosti s tím byla
provedena i demolice staticky naru‰eného rodinného domu Spálenec 4. Po odklizení su-
tin se obnaÏila hradba procházející tímto objektem. Finanãní náklady na opravu této ãás-
ti hradeb byly 1,5 mil. Kã, z toho 616 000 Kã bylo dotováno z Programu regenerace mûst-
sk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón âR.

POPLATKY
Za zneãi‰Èování ovzdu‰í platí provozovatelé zdrojÛ poplatky. V roce 2004 rozhodo-

val odbor ÎP ve 25 pfiípadech o poplatcích za malé zdroje na území Pfierova. Celkov˘
v˘nos ve v˘‰i 104 700,- Kã je pfiíjmem mûsta Pfierova. V rámci roz‰ífiené pÛsobnosti vy-
mûfiil odbor ÎP v roce 2004 v povûfieném správním obvodu poplatky celkem 108 pro-
vozovatelÛm stfiedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ve v˘‰i 139 200,- Kã,
které jsou pfiíjmem státního rozpoãtu.

Mù¤ENÍ EMISÍ
Zákon o ochranû ovzdu‰í zavedl u mal˘ch stacionárních zdrojÛ novou povinnost zaji‰Èo-

vat prostfiednictvím oprávnûné osoby (kominíka s akreditací) mûfiení úãinnosti spalování,
mnoÏství vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu stavu spalinov˘ch cest u spalovacích zdrojÛ provo-
zovan˘ch pfii podnikatelské ãinnosti provozovatele. Tato povinnost (obdoba „zelen˘ch“ zná-
mek u aut) se opakuje co dva roky. První termín vypr‰el 31. 5. 2004. Odbor Ïivotního pro-
stfiedí obdrÏel v minulém roce 330 protokolÛ zmûfien˘ch zdrojÛ od 120 provozovatelÛ. Z to-
ho u 29 provozovatelÛ byly zji‰tûny nedostatky. Jejich odstraÀování je pfiedmûtem kontrolní
ãinnost odboru ÎP.

Posuzování vlivÛ
na Ïivotní prostfiedí - EIA

V procesu posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (EIA) zabezpeãuje mûsto zejména infor-
mování vefiejnosti o zámûrech investorÛ v˘znamn˘ch staveb, které podléhají procesu EIA.
O tom, zda bude po první fázi, tzv. zji‰Èovacím fiízení, následovat zpracování dokumentace
vlivu na Ïivotní prostfiedí, rozhoduje pfiíslu‰n˘ úfiad, jímÏ je Ministerstvo ÎP nebo Krajsk˘ úfiad,
podle charakteru zámûru. Tento úfiad na závûr celého procesu vydá kladné ãi záporné stano-
visko. Bez tohoto stanoviska nelze vydat napfi. územní nebo stavební rozhodnutí. Dále mûs-
to, zastoupené odborem ÎP, v souladu se zákonem (zák. ã. 100/2001 Sb.) vydává i vlastní vy-
jádfiení k oznámení zámûru, dokumentaci ãi posudku dokumentace. V roce 2004 se v Pfiero-
vû v rámci procesu EIA projednávaly tyto ãtyfii zámûry:
• TûÏba pískÛ Îeravice-Lapaã
• Obalovna firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. – Pfierov
• Pfierov – Precheza a.s. – Mezisklad zelené skalice

Dále se odbor ÎP, jako dotãen˘ orgán státní správy, vyjadfioval k následujícím zámûrÛm mi-
mo katastrální území Pfierova:

• Mokrá vypírka v DP Velk˘ Újezd
• Stáj pro dojnice Troubky
• Bioetanolov˘ závod Kojetín
• Roz‰ífiení v˘roby bioetanolu – ML Kojetín
• Obalovna Tovaãov
• Kravín Prosenice

Podle zákona o prevenci závaÏn˘ch havárií byl v roce 2004 zvefiejnûn a projednán bezpeã-
nostní program LINDE TECHNOPLYN, a.s., stfiediska Pfierov.

Ochrana pfiírody a krajiny;
vefiejná zeleÀ
KÁCENÍ D¤EVIN

V roce 2004 vydal odbor Ïivotního prostfiedí 129 (v roce 2003 – 110) rozhodnutí, kter˘mi
povolil kácení 567 ks (638) stromÛ rostoucích mimo les, z toho 97 ks (124) stromÛ ovoc-
n˘ch, 411 ks (472) listnat˘ch, 59 ks (42) jehliãnat˘ch, a 218 m2 (3 307) kefiÛ a zamítl káce-
ní 163 ks (190) stromÛ. Více neÏ polovina dfievin byla pokácena z dÛvodu stavební ãinnos-
ti. Dále bylo odborem Ïivotního prostfiedí pfiijato 108 (69) oznámení, na jejichÏ základû bylo
provedeno kácení 839 ks (162) stromÛ a 14 714 (1 556) m2 kefiÛ z dÛvodÛ pûstebních, zdra-
votních, a z dÛvodu v˘konu oprávnûní podle zvlá‰tních pfiedpisÛ. PfieváÏná ãást tûchto dfie-
vin byla vykácena z dÛvodu údrÏby ochranného pásma venkovního vedení vysokého napûtí.
Náhradní v˘sadba byla uloÏena v poãtu 778 ks (343) stromÛ a 7 303 ks (2 667) kefiÛ. (Po-
známka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2003)

PAMÁTNÉ STROMY
V správním obvodu pfierovského odboru Ïivotního prostfiedí se nachází celkem 12 ks pa-

mátn˘ch stromÛ, z toho dva na území mûsta Pfierov. Jsou to:
–   jasan ztepil˘ (Fraxinus excelsior) na ul. ·robárova, v˘znamná solitera a esteticky hod-

notn˘ exempláfi domácí dfieviny o v˘‰ce cca 20 m a stáfií cca 140 let,
–   líska turecká (Corylus colurna) na nábfi. Rudolfa Luka‰tíka, v˘znamná solitera a estetic-

ky hodnotn˘ exempláfi cizokrajné dfieviny o v˘‰ce cca 20 m a stáfií cca 120 let. 

ZVLÁ·Tù CHRÁNùNÁ ÚZEMÍ
Na území mûsta se nachází

–   národní pfiírodní rezervace Îebraãka – k.ú. Pfierov, vyhlá‰eno 1949, v˘mûra 12 ha; dubo-
habrov˘ les, buãina a luÏní porost, velmi bohaté ptaãí refugium,

–   pfiírodní památka Na Popovickém kopci – k.ú. Popovice u Pfierova, vyhlá‰eno 1949, v˘-
mûra 3,32 ha; ostrÛvek vzácné teplomilné a suchomilné kvûteny a zvífieny, doklad smûru
‰ífiení teplomilné flóry na Moravû.

V¯ZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
V˘znamn˘ krajinn˘ prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná

ãást krajiny, která utváfií její typick˘ vzhled nebo pfiispívá k udrÏení její stability. VKP jsou ze
zákona lesy, ra‰elini‰tû, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ãásti kra-
jiny, které zaregistruje orgán ochrany pfiírody. Na území mûsta Pfierova bylo k loÀskému roku

Boží muka u silnice na Henčlov

Náklady mûsta na obnovu Michalova v letech 2000-2004 (v mil. Kã)
2000 2001 2002 2003 2004 celkem
3,80 11,18 9,46 8,69 3,53 36,66

PODPORA OBNOVY OBJEKTÒ
Mûsto Pfierov v roce 2004 poskytlo dotaci na obnovu exteriéru sedmi památkovû v˘znam-

n˘ch domÛ v celkové v˘‰i 260 000 Kã. Byly obnoveny fasády tûchto objektÛ: Barto‰ova 14
a spoleãenská ãást Sokolovny Brabansko 2 (oba domy jsou kulturními památkami), Blaho-
slavova 2 a 4, Havlíãkova 31, Komenského 23 a Barto‰ova 8.

Environmentální osvûta
NAUâNÁ VLASTIVùDNÁ STEZKA„P¤EROVSK¯M LUHEM“

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zfiizovatel: Mûsto Pfierov
Délka: okruh 12 km (zkrácen˘ okruh 5 km)
Poãet zastavení: 18 (na zkrácené trase 11)
Dostupnost: Stezka zaãíná asi 500 m od historického centra mûsta. Je dostupná pû‰ky a na
vût‰inû své trasy i na kole. Není fyzicky nároãná. Je vhodná ke ‰kolním a rodinn˘m vycház-
kám.

Stezka byla pro vefiejnost oficiálnû otevfiena 25. ãervna 2004 u pfiíleÏitosti oslav 100. v˘ro-
ãí zaloÏení mûstského parku Michalov za pfiítomnosti ministra Ïivotního prostfiedí Libora Amb-
rozka. Na dvanácti kilometrech lesních pû‰in, chodníkÛ a polních cest provází rozmanit˘mi
ekosystémy podél fieky Beãvy a upozorÀuje na místní zajímavosti. Celkem osmnáct bohatû
ilustrovan˘ch informaãních tabulí umoÏní náv‰tûvníkovi nahlédnout do dávné historie i sou-
ãasnosti mûsta, poodhalí sloÏité zákonitosti v˘voje luÏní krajiny, pfiedstaví stovky pÛvodních
organismÛ. PfiestoÏe trasa není nikterak nároãná, je pro ménû zdatné turisty, rodiny s mal˘-
mi dûtmi nebo ty, ktefií se rozhodnou jen pro men‰í odpolední vycházku, pfiipraven zkrácen ,̆
zhruba pûtikilometrov ,̆ okruh s jedenácti zastaveními. Volbu krat‰í trasy mÛÏeme doporuãit
i v zimních mûsících.

Pro náv‰tûvníky nauãné stezky vydalo mûsto ti‰tûného prÛvodce, kter˘ je zdarma k dispo-
zici v Mûstském informaãním centru a dále na kanceláfii starosty a odboru Ïivotního prostfiedí
MûÚ Pfierov. Náklady na vybudování nauãné stezky a vydání prÛvodce plnû pokryla finanãní
odmûna za umístûní projektu v soutûÏi „Pivovary Staropramen mûstÛm“.

NAUâNÁ VLASTIVùDNÁ STEZKA
„P¤EDMOSTÍM AÎ DO PRAVùKU“

V roce 2004 byly zahájeny pfiípravné práce na rozsáhlém projektu „Pfiedmostím aÏ do
pravûku“. Na jeho realizaci spolupracují s mûstem Pfierov obãanské sdruÏení Predmo-
stenzis, Z· J. A. Komenského a Muzeum Komenského. Projekt má nûkolik ãástí – terénní
prezentaci nalezi‰tû lovce mamutÛ u hfibitova v Pfiedmostí, skanzen pravûk˘ch zvífiat na
âekyÀském kopci, ‰kolní muzeum v základní ‰kole a nauãnou vlastivûdnou stezku, která
bude uvedená místa spojovat a upozorní náv‰tûvníky na zajímavosti této ãásti mûsta z ob-
lasti archeologie, geologie, novodobé historie a pfiírodovûdy. Souãástí nové stezky bude
i jiÏ vybudovaná ‰kolní nauãná stezka „Lovci mamutÛ v Pfiedmostí“, která nás dovede
z Pfiedmostí na tzv. ·kolní kopec nad Pfierovskou roklí. V roce 2004 mûsto nechalo za-
mûfiit nepouÏívanou a zarostlou polní cestu v délce cca 400 m. V rámci její údrÏby byly
vykáceny náletové dfieviny a letos na jafie srovnán její povrch a zatravnûn. Cesta navazu-
je na jiÏ dfiíve upravenou ãást stezky, tzv. alejku, kde Ïáci Z· J. A. Komenského jiÏ nûko-
lik let vysazují (bohuÏel opûtovnû) a peãují o alej mlad˘ch stromÛ. Pokud ve svém úsilí
nepoleví, mÛÏeme se za pár let tû‰it na vzrostlou alej, která poskytne stín a potû‰ení li-
dem i zvífiatÛm. Pûkná procházka je zde jiÏ dnes.

EVROPSK¯ DEN BEZ AUT A EVROPSK¯ T¯DEN MOBILITY
Rada mûsta Pfierova na své kvûtnové schÛzi v roce 2004 podpofiila projekty „Evropsk˘

den bez aut“ (22. záfií) a „Evropsk˘ t˘den mobility“ (16.-22. záfií). V rámci nich probûhla
vefiejná beseda na téma Doprava ve mûstû spojená s ukázkou „Ekobusu“ na zemní plyn
a otevfiení cyklistické stezky do Kozlovic. Zamûstnanci a zastupitelé mûsta vyjádfiili pro-
jektu symbolickou podporu úãastí na cyklistické soutûÏi „Pfierovská osmica“. 22. záfií vût-
‰ina z nich ponechala své osobní automobily doma.

SOUTùÎ PRO ·KOLY VE SBùRU BATERIÍ
Ve v‰ech základních ‰kolách na území mûsta Pfierova byl v roce 2004 zaveden sbûr mo-

noãlánkÛ a baterií. ·koly byly vybaveny speciálními nádobami, svoz zaji‰Èovaly Technic-
ké sluÏby mûsta Pfierova. Zavedení sbûru bylo spojeno s vyhlá‰ením soutûÏe o nejvíce na-
sbíran˘ch baterií na jednoho Ïáka. V roce 2004, za období od záfií do prosince vãetnû
bylo takto sesbíráno 808 kg monoãlánkÛ a baterií (za cel˘ ‰kolní rok 2004/2005 to by-
lo 1805 kg !!).

MÍSTNÍ KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDùLÁVÁNÍ,
V¯CHOVY A OSVùTY (EVVO)

V srpnu 2004 byla schválena Koncepce EVVO Olomouckého kraje do roku 2015. Sou-
bûÏnû s projednáváním návrhu krajské koncepce zahájil odbor ÎP práce na analytické ãás-
ti místní koncepce EVVO pro mûsto Pfierov. Do fie‰itelského t˘mu byli pfiizváni zástupci
dal‰ích odborÛ MûÚ, Krajského úfiadu, ãlenové zastupitelstva mûsta, zástupci ‰kol, ‰kol-
sk˘ch a osvûtov˘ch zafiízení a zástupci nevládních organizací. V souãasné dobû je dokon-
ãena skupinová anal˘za (SWOT) a zpracovává se návrhová ãást. Návrh bude pfiedloÏen
v leto‰ním roce k vefiejné diskusi. Vize, jejíÏ naplnûní sleduje zpracovávaná koncepce, by-
la fie‰itelsk˘m t˘mem formulována takto:

Díky dÛslednû a systematicky provádûné EVVO vût‰ina obãanÛ Pfierova ví, proã
potfiebuje kvalitní Ïivotní prostfiedí a co ho po‰kozuje nebo mÛÏe po‰kodit. Jeho
ochranu lidé chápou jako svÛj existenãní zájem (ne jako hobby). Vûdí, jak se na
ochranû Ïivotního prostfiedí podílet, rozhodovat o nûm, a mají k tomu v orgánech
mûsta vstfiícného a kvalifikovaného partnera.


