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P¤ÍLOHA

Odbor Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta Pfierova informuje:

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
A PAMÁTKOVÁ PÉâE 
V ROCE 2009

� stav ovzdu‰í ve mûstû Pfierovû

� posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí 

– EIA, IPPC, prevence havárií

� ochrana pfiírody a krajiny; vefiejná zeleÀ

� památková péãe

� environmentální vzdûlávání, v˘chova 

a osvûta (EVVO)

� komunální odpad

Stav ovzdu‰í ve mûstû Pfierovû
V Pfierovû se mûfií kvalita ovzdu‰í (imise) na automatické imisní monitorovací stanici u ki-

na Hvûzda – AMS 1076 (provozovatelem je âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav – Ostravská po-
boãka). V roce 2009 prÛmûrná roãní koncentrace oxidu dusiãitého (NO2) ani oxidu sifiiãitého
(SO2) nepfiekroãila platn˘ imisní limit. U nejproblematiãtûj‰í základní zneãi‰Èující látky v ovzdu-
‰í mûsta Pfierova, polétavého prachu – suspendovan˘ch ãástic PM10, byly v roce 2009 namû-
fieny vy‰‰í hodnoty (jak roãní prÛmûr, tak poãet dnÛ s pfiekroãením denního limitu) oproti ro-
ku pfiedchozímu, kter˘ byl za dobu od instalace mûfiící stanice „nejãistûj‰í“. 

U prÛmûrné roãní koncentrace PM10 do‰lo k mírnému nárÛstu z hodnoty 29,5 μg/m3 (sta-
noven˘ limit ãiní 40 μg/m3) na 32 μg/m3 a 24hodinov˘ limit (50 μg/m3) byl v roce 2009 pfie-
kroãen 43 krát (stanovená pfiípustná ãetnost ãiní 35×). U ozónu O3 do‰lo k pfiekroãení 8 ho-
dinového limitu 26×, limit je stanoven na úrovni 120 μg/m3 a poãet pfiekroãení je stanoven
na 25 za rok.

Roãní prÛmûry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pfierov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32
Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48 – – –
Prostûjov 46 33 31 29 36 35 36 39 33 35 39 29 28 31

Od ãervna 2009 zajistil odbor Ïivot-
ního prostfiedí pro obyvatelstvo zve-
fiejÀování informací o kvalitû ovzdu‰í
v Pfierovû prostfiednictvím velké svû-
telné tabule firmy Compekon na Vel-
ké DláÏce. KaÏdou ãtvrthodinu se zde
objevují aktuální hodnoty mnoÏství
zneãi‰Èujících látek mûfien˘ch u kina
Hvûzda âesk˘m hydrometeorologic-
k˘m ústavem. Tyto jsou doplnûny
slovním hodnocením magistrátu.

Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, emise
Stacionárními zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í jsou zafiízení spalovacího nebo jiného technolo-

gického procesu, které 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 kategorie na zvlá‰tû vel-
ké, 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. emis-
ní 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 legislativou stanovené emisní limity splÀovaly. V˘ãet stacionárních zdrojÛ byl v roce 2009
následující:

■ zvlá‰tû velké zdroje
1.  Dalkia âR, a.s., Region Stfiední Morava, Teplárna Pfierov (v˘roba tepla)
2.  PRECHEZA a.s. (v˘roba kyseliny sírové, titanové bûloby a Ïelezit˘ch pigmentÛ) 
3.  Metso Minerals, s.r.o. (obloukové a indukãní pece)

■ velké zdroje
1.  FAU s.r.o. (distribuãní sklad PHM v areálu PRECHEZA a.s.)
2.  Nemocnice Pfierov, pfiíspûvková organizace (plynová kotelna)
3.  Kazeto, spol. s r.o. (lakovna, sítotisk, Duplex) 
4.  Meopta – optika, s.r.o. (odma‰Èování souãástek, budova M4, 4. poschodí) 
5.  PSP Engineering a.s. (Ïíhací pec)
6.  Antonín Rozsíval (rychloãistírna odûvÛ Pfierov – Kainarova ul.) 
7.  RAPID SERVICE s.r.o. (ãistírna odûvÛ Pfierov – âechova ul.)

8.  PRECHEZA a.s. (plynová kotelna)
9.  PROGRESS OK a.s. (lakovna)

10.  NAVOS Kojetín a.s. (farma Henãlov)
11.  Gambro Czech Republic s.r.o. (v˘roba dialyzaãních setÛ)

■ stfiední zdroje
V roce 2009 bylo v Pfierovû evidováno 119 stfiedních zdrojÛ u 81 provozovatelÛ. Z tohoto
poãtu stfiedních zdrojÛ je 24 kotelen, ostatní jsou technologická zafiízení napfi. ãerpací sta-
nice pohonn˘ch hmot, lakovny, stolárny, obrábûní a povrchová úprava kovÛ a dal‰í tech-
nologické zdroje, napfi. novû evidované recyklaãní linky stavebních hmot.

Velmi v˘znamn˘m zdrojem emisí je i doprava, jejíÏ pfiíspûvek, aÈ jiÏ primární (v˘fukové ply-
ny, prach z nákladÛ atd.) ãi sekundární (zvifiovan˘ prach na vozovkách) emise, lze v‰ak velmi
tûÏko vyãíslit. V roce 2009 mûsto mj. rozhodlo o ekologickém pohonu autobusÛ MHD – byl
vybrán provozovatel, kter˘ nabídl nejrychlej‰í plynofikaci v‰ech 17 provozovan˘ch autobusÛ.

Stav zneãi‰tûní ovzdu‰í, imise
Imisemi se rozumí mnoÏství (koncentrace) zneãi‰Èujících látek obsaÏen˘ch v ovzdu‰í, tedy

to, co skuteãnû d˘cháme. V˘voj zneãi‰tûní ovzdu‰í na území mûsta Pfierova v prÛmûrn˘ch roã-
ních koncentracích (μg/m3) u tfií nejsledovanûj‰ích ‰kodlivin (SO2, NO2, PM10) je uveden v ná-
sledující tabulce a grafu.

Poznámka: Pro PM10 je stanoven roãní imisní limit ve v˘‰i 40 μg/m3, pro rok 2009 pro NO2 je to 42 μg/m3

(vãetnû meze tolerance) a pro SO2 není stanoven.
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DALKIA PSP SLÉVÁRNA ST¤. ZDROJE

V˘voj emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek u nejvût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ 
v letech 2001–2009 (v t/rok):

PRECHEZA DALKIA PSP SLÉVÁRNA ST¤. ZDROJE CELKEM
2001 19,09 2,32 11,69 4,12 37,22
2002 24,13 9,42 14,47 4,31 52,33
2003 23,06 6,97 6,61 5,06 41,70
2004 17,17 12,10 8,63 5,60 37,22
2005 11,02 10,90 15,58 5,60 43,10
2006 14,71 9,16 8,85 5,10 37,82
2007 13,14 3,53 10,01 5,45 32,13
2008 15,60 4,02 9,00 25,70 * 54,32
2009 18,38 3,06 6,11 21,70 * 49,25
* vût‰í mnoÏství emisí prachu u stfiedních zdrojÛ je zpÛsobeno nikoli faktick˘m nav˘‰ením, ale zmûnou

pfiedpisÛ spoãívající v tom, Ïe jsou v této kategorii novû evidovány a tedy vykazovány recyklaãní linky
stavebních hmot.

látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 7 6 5,1 4,6 4,9
NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 25 27 21,1 22,1 22
PM10 – 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32
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V˘sledky mûfiení pra‰ného spadu v Pfierovû v roce 2008
hodnota g/m2/30 dní (t/km2/30 dní)

mûsíc
Místo mûfiení I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∅∅
DIDA 1,55 1,00 1,30 1,55 1,75 4,45 4,45 2,55 2,20 0,81 2,15 0,65 2,03
kfiiÏovatka
Komenského/
Novosady 2,30 5,15 4,60 6,10 9,30 10,45 10,45 8,70 5,11 8,19 12,12 12,45 7,91
Dalkia 1,50 1,10 3,15 1,60 1,70 2,85 2,85 4,40 1,13 0,77 1,76 – 2,07
PRECHEZA 1,60 1,55 1,60 2,15 – 5,95 5,95 7,45 1,44 1,20 2,49 0,44 3,01
TSMP 
zahradnictví
Michalov 1,05 0,85 0,75 1,80 1,15 5,00 5,00 3,05 0,83 0,82 1,03 0,32 1,87
prÛmûr 1,60 1,93 2,28 2,64 3,48 5,74 5,74 5,23 2,14 2,36 3,91 4,49 3,38

Poplatky 
Za zneãi‰Èování ovzdu‰í platí provozovatelé zdrojÛ poplatky. V roce 2009 vymûfiil odbor ÎP

46 provozovatelÛm mal˘ch stacionárních zdrojÛ na území Pfierova poplatky v celkové v˘‰i
174 200 Kã, které byly pfiíjmem mûsta Pfierova. V rámci roz‰ífiené pÛsobnosti vymûfiil odbor
ÎP v roce 2009 v povûfieném správním obvodu poplatky celkem 124 provozovatelÛm stfied-
ních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ve v˘‰i 209 500 Kã, které jsou pfiíjmem stát-
ního rozpoãtu.

Mûfiení emisí 
Od roku 2002 zavedl zákon o ochranû ovzdu‰í u mal˘ch stacionárních zdrojÛ povinnost za-

ji‰Èovat prostfiednictvím oprávnûné osoby (kominíka s akreditací) mûfiení úãinnosti spalová-
ní, mnoÏství vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu stavu spalinov˘ch cest u spalovacích zdrojÛ spa-
lujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného v˘konu 15 kW a u zdrojÛ spalujících plynná
nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného v˘konu 11 kW. Tato povinnost se opakuje co
dva roky a nevztahuje se na provozovatele mal˘ch stacionárních zdrojÛ umístûn˘ch v ro-
dinn˘ch domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy jsou
provozovány v˘hradnû pro podnikatelskou ãinnost. Odbor Ïivotního prostfiedí zkontroloval
v roce 2009 celkem 216 protokolÛ zmûfien˘ch zdrojÛ od 59 provozovatelÛ. U 27 provozova-
telÛ stfiedních a 24 mal˘ch zdrojÛ byly provedeny kontroly dodrÏování povinností.

Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí
– EIA, IPPC

V procesu posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (EIA) zabezpeãuje mûsto zejména informo-
vání vefiejnosti o zámûrech investorÛ v˘znamn˘ch staveb, které podléhají procesu EIA. O tom,

Srovnání v˘sledkÛ mûfiení pra‰ného spadu v Pfierovû za roky 2007, 2008 a 2009
hodnota g/m2/30 dní (t/km2/30 dní)

místo mûfiení
DIDA kfiiÏovatka DALKIA TSMP

rok Kratochvílova Komenského areál PRECHEZA zahradnictví ∅∅
2007 2,52 6,74 2,40 2,88 1,81 3,27
2008 1,50 8,87 2,03 3,66 1,67 3,55
2009 2,03 7,91 2,07 3,01 1,87 3,38

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 stanovisko.
Bez tohoto stanoviska nelze vydat napfi. územní nebo stavební rozhodnutí. Dále mûsto, za-
stoupené odborem ÎP, v souladu se zákonem (zák. ã. 100/2001 Sb.) vydává vlastní vyjádfie-
ní k oznámení zámûru, dokumentaci ãi posudku dokumentace. V roce 2009 bylo odborem
ÎP v rámci procesu EIA projednáno 20 zámûrÛ, z toho 9 na území mûsta.

Podle zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní, o integrova-
ném registru zneãi‰Èování (IPPC) se odbor ÎP v roce 2009 vyjadfioval k 8 zámûrÛm.

Ochrana pfiírody a krajiny; 
vefiejná zeleÀ
Kácení dfievin

V roce 2009 vydal odbor ÎP 126 (v roce 2008 – 121) rozhodnutí, kter˘mi povolil kácení
623 ks (496) stromÛ rostoucích mimo les, z toho 55 ks (121) stromÛ ovocn˘ch, 520 ks (297)
listnat˘ch, 48 ks (78) jehliãnat˘ch a 1 248 m2 (2 106 m2) kefiÛ a nepovolil kácení 83 ks (74)
stromÛ. PfieváÏná ãást dfievin (stromÛ a kefiÛ) byla vykácena z dÛvodu stavební ãinnosti. Dá-
le bylo odborem ÎP pfiijato 100 (84) oznámení o kácení dfievin, na jejichÏ základû bylo pro-
vedeno kácení 100 ks (199) stromÛ a 119 m2 (212 m2) kefiÛ z dÛvodÛ pûstebních, zdravot-
ních a z dÛvodÛ oprávnûní podle zvlá‰tních pfiedpisÛ. PfieváÏná ãást tûchto dfievin byla
vykácena z dÛvodu údrÏby ochranného pásma venkovního vedení vysokého napûtí. Náhrad-
ní v˘sadba byla uloÏena v poãtu 506 ks (243) stromÛ a 55 ks (935 ks) kefiÛ.
(Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2008).

Památné stromy
V správním obvodu pfierovského odboru ÎP se nachází celkem 12 ks památn˘ch stromÛ,

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

n˘ 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 esteticky

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

Zvlá‰tû chránûná území
Na území mûsta Pfierova se nachází

• národní pfiírodní rezervace Îebraãka – k.ú. Pfierov, vyhlá‰eno 1949, pÛvodní v˘mûra
234,9 ha; dubohabrov˘ les, buãina a luÏní porost, velmi bohaté ptaãí refugium. Novû vy-
hlá‰eno vyhlá‰kou ã. 265/2007 Sb. s úãinností od 1. 11. 2007 v upraven˘ch hranicích –
kromû roz‰ífiení území o mokfiad na severozápadním okraji je nejdÛleÏitûj‰í zmûnou posun
hranice NPR v oblasti „lagun“ na okraj lesa („laguny“ tak pfiestávají b˘t souãástí NPR); no-
vá v˘mûra ãiní 228 ha,

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

• pfiírodní památka Malé laguny – k.ú. Pfierov, vyhlá‰eno 2008, v˘mûra 3,07 ha; mokfiadní
biotop mykologicky cennn˘, s pestrou faunou a flórou; viditeln˘ proces postupného samo-
volného zazemÀování.

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. V roce 2009 vydal odbor ÎP 62 (v roce 2008 –
35) závazn˘ch stanovisek k zásahÛm do VKP. Registrovan˘mi VKP na území Pfierova jsou:
• 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,

• Vápencové zmoly – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r.1996; terénní deprese vzniklé pomíst-
nou tûÏbou vápence v minulosti. V˘znamnû jsou zde zastoupeny pÛvodní druhy rostlin, 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.

Vefiejná zeleÀ
V roce 2009 udûlil odbor ÎP v rámci samostatné pÛsobnosti 119 (v roce 2008 – 121) sou-

hlasÛ vlastníka pozemkÛ se zvlá‰tním uÏíváním pozemkÛ, v nichÏ byly stanoveny podmínky
pro zvlá‰tní uÏívání vefiejného prostranství. Bylo pfiijato 17 (22) oznámení o haváriích na in-
Ïen˘rsk˘ch sítích, kdy správcÛm tûchto zafiízení byly stanoveny podmínky pro zvlá‰tní uÏívá-
ní. PfieváÏná ãást vydan˘ch souhlasÛ vlastníka pozemku vãetnû stanoven˘ch podmínek sou-
visela se stavební ãinností. V roce 2009 hostovaly ve mûstû Pfierovû ãtyfii cirkusy a jeden
lunapark. Souhlas a stanovení podmínek zvlá‰tního uÏívání jsou vydávány na základû obec-
nû závazné vyhlá‰ky ã. 3/2004, o ãistotû a o ochranû vefiejné zelenû, ve znûní obecnû závaz-
né vyhlá‰ky ã. 2/2008.

Památková péãe
Magistrát mûsta Pfierova, odbor ÎP, jako obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností, vyko-

nává státní správu na úseku státní památkové péãe dle zákona ã. 20/1987 Sb., o státní pa-
mátkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích právních pfiedpisÛ, a to ve stanoveném správním obvodu,
kter˘ zahrnuje 59 obcí (vã. Pfierova), z nichÏ ve 32 se nacházejí nemovité státem chránûné
kulturní památky. Ve správním obvodu je 141 nemovit˘ch kulturních památek, 229 památek
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Od roku 2007 mûfií mûsto na pûti místech pra‰n˘ spad. Tfii roky mûfiení potvrzují, Ïe nej-
vy‰‰í pra‰n˘ spad je v okolí kfiiÏovatky Komenského–V. Novosady, coÏ dokladuje v˘znamn˘
vliv dopravy na blízké okolí. (Depoziãní limit pro pra‰n˘ spad stanoven˘ nafiízením vlády (NV)
ã. 350/2002 Sb. 2,5 g/m2/30 dní byl spolu s nafiízením zru‰en NV ã. 597/2006 Sb.).
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movit˘ch a 14 plo‰nû památkovû chránûn˘ch území, z toho 2 mûstské památkové zóny (Pfie-
rov a Tovaãov), 2 vesnické památkové zóny (Lhotka a Stará Ves) a dále jejich ochranná pás-
ma a ochranná pásma kulturních památek.

Nemovité kulturní památky v Pfierovû
Historické jádro mûsta Pfierova je od roku 1992 prohlá‰eno za mûstskou památkovou zó-

nu. Mûsto Pfierov je ãlenem SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska. K 31. 12. 2009
byly v Ústfiedním seznamu kulturních památek âR zapsány tyto nemovité kulturní památky
na území mûsta Pfierova:
• zámek – Horní námûstí ãp.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
• mûstsk˘ dÛm (ZáloÏensk˘ dÛm – nám. T. G. Masaryka ãp. 148)
• dÛm – Horní nám. ãp. 8 (b˘val˘ hostinec „U kapliãky“)
• restaurace Michalov – park Michalov ãp.1134
• mûstsk˘ park Michalov v Pfierovû
• b˘valá synagoga, dnes pravoslavn˘ chrám sv. Cyrila a Metodûje – ul. Wilsonova ãp.16
• pfiijímací budova Ïelezniãní stanice – ul. Husova ãp. 632
• obytn˘ dÛm s tiskárnou Jaroslava Strojila – ul. Kratochvílova ãp. 121
• budova SP·S (dílny + obytná budova) – ul. Havlíãkova ãp. 702
• okresní úfiad - ul. Smetanova ãp. 2015
• administrativní budova S.M.E. – nábfi. Dr. E. Bene‰e ãp. 1917
• budova gymnázia Komenského ãp.800
• rodinn˘ dÛm – ul. Sadová 8
• budova Investiãní banky (b˘valá záloÏna) ul. Kratochvílova ãp. 147
• evangelick˘ kostel – ul. J.â. Drahlovského ãp. 912
• nájemní dÛm – ul. Barto‰ova ãp. 2300
• rodinn˘ dÛm – Riedlova ãp.2223
• Ïidovsk˘ hfibitov
• rodinná vila – ul. Máchova ãp. 1560
• chlapecká a dívãí obecná ‰kola – ul. Gen.·tefánika ãp. 2200
• úfiední a obytn˘ dÛm S.M.E. – ul. Husova ã.p. 1097
• socha sv. Jana Nepomuckého – ul. Kratochvílova
• socha sv. Josefa – ul. Kratochvílova
• socha sv. Rocha – Horní nám.
• socha Jana Blahoslava – Horní nám.
• socha Jana Amose Komenského – ul. J. â. Drahlovského
• socha Neptuna – nábfi. PFB 
• plastika Elektry – ul. Bezruãova
• památník Mistra Jana Husa – park Michalov
• pomník Franti‰ka Rasche – nám. Fr.Rasche
• pomník na hrobû Slávka Kratochvíla – mûstsk˘ hfibitov
• pomník obûtem nacismu – mûstsk˘ hfibitov
• stavení Dluhonice – ãp. 15
• 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 Pfiedmostí
• HusÛv památník, u kostela, Pfiedmostí 
• nalezi‰tû pravûkého ãlovûka, Pfiedmostí
• rodinná vila Karla Kovafiíka ul. Macharova ãp. 2384
• Nová sokolovna ul. Brabansko ãp. 566
• rodinn˘ dÛm Jana Polá‰ka – Svisle ãp.2198
• kaple P. Marie na návsi Lovû‰ice
• pomník 4 partyzánÛ – mezi Ïelezniãní tratí a garáÏemi âSAD
• zámek s areálem parku – âekynû – ãp. 1
• staroslovanské hradi‰tû – u lesní trati Hradisko – âekynû
• kaple P. Marie – u ãp. 5 âekynû

Program regenerace a revitalizace zámku v Pfierovû
V roce 2009 pokraãovaly v souladu s Programem regenerace a revitalizace zámku v Pfie-

rovû (schválen Mûstsk˘m zastupitelstvem v ãervnu 2002) stavební práce na obnovû zámku.
Program dokumentuje v˘voj a stavebnû technick˘ stav zámku a vymezuje plán obnovy pfie-
rovského zámku. Hrub˘ odhad nákladÛ na kompletní realizaci programu ãinil 50 miliónÛ ko-
run. V roce 2009 byla provedena oprava ohradní zdi vãetnû vstupní brány zámeckého pfiíko-
pu (nové omítky, sanace vlhkosti, krytí koruny zdiva a restaurování pískovcov˘ch prvkÛ). Dále
bylo provedeno zpfiístupnûní jiÏního parkánu pro konání spoleãensko kulturních akcí (do-
konãení plánováno na rok 2010) a vybudována galerie mûsta Pfierova v prostoru b˘valé sto-
lárny. Finanãní objem prací dosáhl v roce 2009 ãástky 7 410 000 Kã, z ãehoÏ 2 700 000 Kã
bylo hrazeno ze státní dotace.

Program obnovy kulturních památek prostfiednictvím obcí
s roz‰ífienou pÛsobností

Dotaãní program „Podpora obnovy kulturních památek (KP) prostfiednictvím obcí s roz‰í-
fienou pÛsobností“ byl jiÏ podruhé vyhlá‰en Ministerstvem kultury na obnovu KP zapsan˘ch
v Ústfiedním seznamu KP âR, které leÏí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními
KP a nejsou ve vlastnictví âeské republiky. Pro správní obvod mûsta Pfierova byla pro rok 2009
urãena k rozdûlení ãástka ve v˘‰i 847 000 korun. Odbor ÎP, kter˘ zaji‰Èoval administrativu,
pfiijal celkem 4 Ïádosti o poskytnutí dotace z tohoto „Programu“. Na základû doporuãení od-

boru ÎP, po projednání s Národním památkov˘m ústavem, rozhodlo Ministerstvo kultury âR
o poskytnutí finanãních prostfiedkÛ na ãásteãné pokrytí obnovy tûchto památek:
• oprava náhrobkÛ Ïidovského hfibitova v Kojetínû (100 000 Kã);
• odstranûní vlhkosti, oprava soklové ãásti a restaurování pískovcov˘ch portálÛ dvefií farního

kostela Nanebevzetí P. Marie v Horní Mo‰tûnici (220 000 Kã);
• dokonãení vnûj‰í fasády farního kostela sv. Mafií Magdalény v Pfierovû-Pfiedmostí

(347 000 Kã);
• restaurování 6 ks vitráÏí oken farního kostela Nanebevzetí P. Marie v Kojetínû (180 000 Kã).

Podpora obnovy exteriéru staveb
JiÏ od roku 2001 mûsto poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkovû v˘znamn˘ch sta-

veb, od roku 2006 je to dle Zastupitelstvem schválen˘ch Zásad pro poskytování dotací na ob-
novu exteriéru památkovû v˘znamn˘ch staveb na území mûsta Pfierova. V roce 2009 byla fi-
nanãní podpora pfiiznána na opravu ‰esti objektÛ, a to v celkové v˘‰i 350 000 Kã následovnû:
• obnova uliãní fasády, oprava a nátûr truhláfisk˘ch prvkÛ, oplechování parapetÛ a v˘mûna

klempífisk˘ch prvkÛ domu Horní námûstí ã.p. 33, Pfierov, ve v˘‰i 70 000 Kã;
• v˘mûna 3 ks dfievûn˘ch oken na uliãní fasádû domu Horní námûstí ã.p. 34, Pfierov, ve v˘‰i

20 000 Kã;
• obnova stfie‰ního plá‰tû objektu Pivovarská ã.p. 3, Pfierov, ve v˘‰i 50 000 Kã;
• obnova vnûj‰í fasády a klempífisk˘ch prvkÛ objektu Wilsonova ulice ã.p. 218, Pfierov, ve v˘-

‰i 70 000 Kã;
• v˘mûna oken a v˘kladcÛ objektu Jiráskova ã.p. 647, Pfierov, ve v˘‰i 70 000 Kã;
• ãásteãná v˘mûna dfievûn˘ch oken objektu Prostûjovská ã.p. 184, Pfierov-Pfiedmostí, ve v˘‰i

70 000 Kã.

Váleãné hroby
Odbor ÎP vede na základû zákona ã. 122/2004 Sb., o váleãn˘ch hrobech a pietních místech,

evidenci váleãn˘ch hrobÛ a pietních míst ve správním obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností.
K 31. 12. 2009 bylo evidováno 159 váleãn˘ch hrobÛ, pfiiãemÏ se váleãn˘m hrobem ve smyslu
zákona rozumí místo, kde jsou pohfibeny ostatky osob, které zahynuly v dÛsledku aktivní úãas-
ti ve vojenské operaci nebo v dÛsledku váleãného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly
v dÛsledku úãasti v odboji nebo váleãné operaci v dobû války. Váleãn˘m hrobem jsou také po-
mníky, památníky i pamûtní desky. V roce 2009 odbor ÎP provûfioval a doplÀoval údaje v cent-
rální evidenci váleãn˘ch hrobÛ (napfi. parcelní ãísla, GPS) tak, aby evidence mohla b˘t v nej-
bliÏ‰í dobû zpfiístupnûna vefiejnosti.

Revitalizace mûstského hfibitova
Pracovní skupina RM pro realizaci revitalizace mûstského hfibitova v Pfierovû zpracovala Ak-

tualizaci ã. 1 Programu revitalizace mûstského hfibitova v Pfierovû – ãásti „star˘ hfibitov“, kte-
r˘ byl schválen Zastupitelstvem mûsta 2. 11. 2009. Odbor ÎP se podílel na pfiípravû PD na
dal‰í etapu obnovy hfibitova - nová vsypová louãka.

Pfiedmostím aÏ do pravûku
V roce 2009 byla zpracována architektonická studie a projekt pro územní fiízení na vybu-

dování víceúãelového areálu „Mamutov“ v Pfiedmostí. Dodavatelem byl atelier Arch.Design
s.r.o. Brno, kter˘ zpracoval rovnûÏ ekonomick˘ model (studie proveditelnosti). Dokumentace
byla vefiejnû prezentována 3. 11. 2009. V souvislosti s pfiípravou areálu „Mamutov“ odbor ÎP
pofiídil inventarizaci zelenû tohoto areálu a dokumentaci EIA (probûhlo zji‰Èovací fiízení). Po-
kraãovala pravidelná ãinnost zvlá‰tní pracovní skupiny Rady mûsta. Nauãná stezka „Pfied-
mostím aÏ do pravûku“ byla doplnûna o dvû zastavení - Archeologické nálezy na ulici Hranická
a Hromadn˘ hrob na Skalce.

Mûstská památková zóna Pfierov
Statutární mûsto Pfierov se pfiihlásilo do soutûÏe o Cenu za nejlep‰í pfiípravu a realizaci Pro-

gramu regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón âR za
rok 2009 (po vyhodnocení v roce 2010 se Pfierov umístil na 1. místû v rámci Olomouckého
kraje).

Environmentální vzdûlávání, v˘chova
a osvûta (EVVO)
Dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO

V souladu se schválen˘mi Zásadami pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti en-
vironmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty bylo v roce 2009 podpofieno celkem 7 aktivit
v celkové ãástce 304 481 Kã. Dále byla pfiímou dotací ve v˘‰i 195 519 Kã podpofiena ãinnost
Stanice environmentální v˘chovy (SEV) a stanice pro handicapované Ïivoãichy v areálu Orni-
tologické stanici Muzea Komenského. Sem byl rovnûÏ pfiedán v˘tûÏek vefiejné sbírky pod vá-
noãním stromem, kdy díky obãanÛm a ÏákÛm pfierovsk˘ch ‰kol se podafiilo vybrat úctyhod-
n˘ch 42 879,34 Kã.

Stfiedisko environmentální v˘chovy a záchranná stanice 
pro handicapované Ïivoãichy

SEV a stanice pro handicapované Ïivoãichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Mu-
zea Komenského v Pfierovû. I v roce 2009 se ORNIS podílela na organizaci kaÏdoroãních akcí
pro vefiejnost (Den Zemû, Ukliìme svût, Noc slavíkÛ, Vítání ptaãího zpûvu, Den stromÛ, pro-
cházky parkem Michalov s prÛvodcem, v˘stava âlovûk a krajina aj.). V r. 2009 bylo v nabíd-
ce cca 10 v˘ukov˘ch programÛ (Sovy do ‰kol, Ptáci, Stromy, Nástrahy, pasti a Ïeleza na ‰kod-
nou). V areálu je pfiístupná otevfiená expozice ochrany ptactva (Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintera)
a v˘ukov˘ amfiteátr s uÏitkov˘mi rostlinami a léãivkami. V r. 2009 zavítalo na ORNIS celkem
6 013 náv‰tûvníkÛ a ekoporadna SEV zodpovûdûla 245 dotazÛ.

Záchranná stanice pro handicapované Ïivoãichy je od 3. 8. 2009 fiádnû registrovanou zá-
chrannou stanicí poskytující komplexní péãi o zranûné Ïivoãichy mimo velk˘ch savcÛ. V roce
2009 zde bylo pfiijato a o‰etfieno celkem 116 ÏivoãichÛ (pfiedev‰ím ptákÛ), pfiiãemÏ 21 zvífiat
z tohoto poãtu se podafiilo vypustit zpût do pfiírody a dal‰ích 15 pfiijat˘ch zvífiat (pfiedev‰ím
mláìat) bylo pfiedáno v dobrém zdravotním stavu do ZS v Barto‰ovicích na Moravû a v Nûm-
ãicích na Hané k dlouhodobému chovu. Záchranná stanice pracuje nepfietrÏitû i bûhem ví-
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kendÛ a je vyuÏívána i k osvûtové ãinnosti jako souãást organizovan˘ch prohlídek a v˘uko-
v˘ch programÛ, napfi. „Nástrahy, pasti a Ïeleza na ‰kodnou“ a „Bodlinka“ (zamûfien˘ na nej-
ãastûj‰í klienty stanice – jeÏky).

Ukliìme svût
Celosvûtovou akci Ukliìme svût, jiÏ poãtvrté organizovaly v r. 2009 Stanice zájmov˘ch ãin-

ností ATLAS - BIOS a oddûlení ORNIS Muzea Komenského v Pfierovû za podpory odboru ÎP
Magistrátu mûsta Pfierova. V loÀském roce tato akce probíhala cel˘ t˘den od 20. 4. do 24. 4.
2009. Îáci pfierovsk˘ch ‰kol pomohli pfiírodû úklidem odpadkÛ v areálu lagun a na trase na-
uãné vlastivûdné stezky Pfierovsk˘m luhem. Pro úãastníky akce bylo pfiipraveno drobné ob-
ãerstvení a doprovodn˘ program (v˘stava o odpadech, ukázky ze Ïivota vãel, vernisáÏ sou-
tûÏních v˘tvarn˘ch prací, prohlídka chovÛ zvífiat v BIOS a expozice Ptáci âR v ORNIS).

Evropsk˘ den bez aut a Evropsk˘ t˘den mobility
„Na‰e mûsto – na‰e klima“ – takové bylo v r. 2009 ústfiední heslo osvûtové kampanû Ev-

ropsk˘ den bez aut (22. záfií) a Evropsk˘ t˘den mobility (16.–22. záfií), ke které se symbo-
licky pfiipojilo i na‰e mûsto. Pro zájemce o alternativní zpÛsoby dopravy probûhla dne 22. 9.
2009 na námûstí TGM prezentace elektrick˘ch skútrÛ a kol s moÏností zku‰ební projíÏìky,
kterou ve spolupráci s Magistrátem pfiipravila prodejna JANKU SPORT. Dal‰í formou podpo-
ry je jiÏ od roku 2006 nepfietrÏitá a bezplatná evidence jízdních kol na sluÏebnû Mûstské po-
licie. Zamûstnanci mûsta symbolicky podpofiili ‰etrnûj‰í zpÛsoby dopravy úãastí na tradiãním
cyklistickém závodû Pfierovská osmica.

SoutûÏ pro ‰koly ve sbûru baterií
SoutûÏ základních ‰kol na území mûsta Pfierova v oddûleném sbûru pouÏit˘ch baterií a mo-

noãlánkÛ probíhá jiÏ od ‰kolního roku 2004/2005. Od 1. ledna 2006 se zapojily i matefiské
‰koly. Baterie pfiinesené dûtmi do ‰kol a ‰kolek jsou ukládány do speciálních nádob a pravi-
delnû sváÏeny Technick˘mi sluÏbami. Na konci ‰kolního roku jsou v˘sledky vyhodnoceny a nej-
lep‰í ‰kolky a ‰koly b˘vají odmûnûny. Ve ‰kolním roce 2008/2009 bylo takto vytfiídûno cel-
kem 2 216,5 kg pouÏit˘ch baterií. Z tohoto mnoÏství základní ‰koly nasbíraly 394,5 kg, zatímco
matefiské ‰koly úctyhodn˘ch 1822 kg. Nejlépe si vedla M· Lovû‰ice, kde dûti sesbíraly 364 kg
pouÏit˘ch baterií, coÏ pfiedstavuje 19,16 kg na Ïáka. Známé jsou jiÏ i v˘sledky za ‰kolní rok
2009/2010. Z celkového mnoÏství 1803,0 kg baterií Ïáci Z· sesbírali 247 kg a dûti matefi-
sk˘ch ‰kol celkem 1556 kg. Od zahájení sbûru pouÏit˘ch baterií ve ‰kolách, tj. od ‰kolního ro-
ku 2004/2005 do 20. 5. 2010, bylo dûtmi sesbíráno celkem 10 188,5 kg.

Komunální odpad
KaÏd˘ obãan mûsta Pfierova vyprodukoval v roce 2009 v prÛmûru cca 352 kg komunální-

ho odpadu, z toho vytfiídûného 53 kg, coÏ pfiedstavuje 15,0 hmotnostních procent z celko-
vého mnoÏství komunálního odpadu. V rámci tzv. zpûtného odbûru v˘robkÛ odevzdali ob-
ãané v roce 2009 ve sbûrném dvofie 2,361 tun pouÏit˘ch baterií, 142,676 tun elektrozafiízení
(napfi. chladniãky, televize, poãítaãe, mikrovlnné trouby a dal‰í domácí elektrospotfiebiãe)
a 268 kg svûteln˘ch zdrojÛ (záfiivky, v˘bojky).

Vytfiídûné druhotné suroviny byly v roce 2009 pfiedávány k dal‰ímu vyuÏití: 
• PAPÍR pfies firmu REMAT TRADE s.r.o. Brno do papíren (Otrokovické papírny, a.s., Otroko-

vice a Brnûnské papírny, s.p.), Smurfit Kappa Recycling CE, s.r.o. Îimrovice, dále firmû Pa-
vel Tomeãek, KAZETO spol. s r.o.

• SKLO pfies firmy AMT, s.r.o., Pfiíbram do skláren
• PET-LÁHVE drcené jsou vyváÏeny do âíny
• NÁPOJOVÉ KARTONY pfies autorizovanou obalovou spoleãnost EKO-KOM a.s. do Brnûn-

sk˘ch papíren, s.p.
• PLASTOVÉ FÓLIE firmû REMAT TRADE s.r.o. Brno
• NEBEZPEâNÉ ODPADY firmû Biopas, spol. s r.o., KromûfiíÏ, akumulátory firmû ·rotkovy Os-

trava, s.r.o., motorové oleje firmû Baufeld – ekologické sluÏby, s.r.o.

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem, vãetnû zafiízení, která jsou jeho
souãástí, jsou Technické sluÏby mûsta Pfierova, s.r.o.
Souãástí systému jsou:
■ vefiejnû pfiístupná stanovi‰tû a odpadové nádoby

• stanovi‰tû na tfiídûn˘ odpad (papír, sklo, PET-láhve a nápojové kartony)
• stanovi‰tû na smûsn˘ (zbytkov˘) komunální odpad
• stanovi‰tû pro velkoobjemové kontejnery na objemn˘ odpad z domácností (rozmístûní

2× roãnû – jaro, podzim)
• stanovi‰tû pro velkoobjemové kontejnery v zahrádkáfisk˘ch osadách (rozmístûní 2× roã-

nû – jaro, podzim)
• stanovi‰tû pro pytlov˘ sbûr komunálního odpadu v rekreaãních oblastech v období od

1. dubna do 30. listopadu
• stanovi‰tû v místních ãástech Pfierov III–XIII pro mobilní sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek ko-

munálního odpadu (svozové vozidlo 2× roãnû – jaro, podzim)
• stanovi‰tû v místních ãástech Pfierov III–XIII pro pytlov˘ sbûr PET-láhví a nápojov˘ch kar-

tonÛ,
■ sbûrny a v˘kupny papíru a organizovan˘ sbûr papíru ve ‰kolách,
■ skládka komunálního odpadu v Pfierovû-Îeravicích, která slouÏí k ukládání komunálního

odpadu nejen z území mûsta Pfierova, ale i z okolních obcí,
■ dotfiíìovací linka v Pfierovû-Îeravicích, která slouÏí k dotfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek komu-

nálního odpadu, jako jsou papír, sklo, PET-láhve, nápojové kartony,
■ sbûrn˘ dvÛr v areálu technick˘ch sluÏeb urãen˘ k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek komu-

nálního odpadu. Pro obãany ãástí Pfierov III–XIII je zabezpeãován dvakrát roãnû, vÏdy na ja-
fie a na podzim, mobilní sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu. V roce 2009 ten-
to sbûr provádûla firma Biopas, spol. s r.o. KromûfiíÏ. Sbûrn˘ dvÛr rovnûÏ slouÏí jako místo
zpûtného odbûru v˘robkÛ – elektrozafiízení, záfiivek a v˘bojek, monoãlánkÛ a baterií.

Kromû zafiízení provozovan˘ch Technick˘mi sluÏbami mûsta Pfierova jsou na území mûsta
provozována soukrom˘mi subjekty dvû zafiízení na recyklaci stavebních odpadÛ:
■ Recyklaãní závod v Pfierovû-Lovû‰icích, provozovatel RESTA DAKON, s.r.o. 
■ Recyklaãní dvÛr Îernavá v Pfierovû-Pfiedmostí, provozovatel EKO-INVEST MORAVA, a.s.

(v souãasné dobû tento recyklaãní dvÛr provozuje firma Koop Agro FM, s.r.o.)
Tato zafiízení nejsou souãástí systému mûsta.

Zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení
Statutární mûsto Pfierov uzavfielo v roce 2007 smlouvy s provozovateli kolektivních systémÛ

ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o., ktefií pro v˘robce elektrozafiízení zaji‰Èují
zpûtn˘ odbûr tûchto elektrozafiízení. Zpûtn˘m odbûrem se rozumí bezplatné odebírání nûkte-
r˘ch v˘robkÛ na místû k tomu v˘robcem urãeném. Místem zpûtného odbûru elektrozafiízení
v Pfierovû je sbûrn˘ dvÛr v areálu Technick˘ch sluÏeb, Na hrázi 17, Pfierov I-Mûsto. Obãané na
místû zpûtného odbûru elektrozafiízení odevzdávají napfi. chladniãky, mrazniãky, praãky, el.spo-
ráky, vysavaãe, Ïehliãky, vrtaãky, televizory, poãítaãe, tiskárny, telefony,videohry, záfiivky, v˘-
bojky, aj.

Ve vefiejnû pfiístupn˘ch prostorách budov magistrátu jsou umístûny sbûrné nádoby, tzv. 
E-boxy, do kter˘ch mohou zamûstnanci úfiadu a obãané odkládat drobná vyfiazená elektroza-
fiízení napfi. kalkulaãky, telefony, varné konvice, Ïehliãky, hodiny, hraãky, poãítaãe pro cyklisti-
ku, spotfiebiãe pro stfiíhání a su‰ení vlasÛ, apod.

Biologicky rozloÏiteln˘ odpad
V roce 2009 byla vypracována Studie k investiãnímu zámûru Kompostárna a nakládání s bi-

ologicky rozloÏiteln˘m odpadem ve mûstû Pfierovû (zpracovatel: AGRO-EKO spol. s r.o. Ostra-
va), která na základû v˘sledkÛ porovnání nûkolika technologií doporuãila k realizaci variantu
vlastní kompostárny s fiízenou aerobní fermentací. Tato varianta poãítá s v˘stavbou linky, je-
jíÏ jádro tvofií dva uzavfiené aerobní fermentory EWA a kde v˘stupem bude energetick˘ nebo
agrotechnick˘ kompost.
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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
2005 528 346 161,0 10,8 – 81,1 1784 9504,4 12415,3
2006 611 392,5 173,6 8,7 – 58,3 2274,8 10516,5 14035,4
2007 3249* 424 193,9** 9,8 – 21 2238 12099 18234,9
2008 3161* 456,7 231** 3,3 – 9,5 2349 12567 18778
2009 1739 383 277,5** 5 – 11,65 2543 11172 16131
* zapojeny sbûrny a v˘kupny papíru na území mûsta a organizovan˘ sbûr papíru ve ‰kolách
** vãetnû nápojov˘ch kartonÛ

Mûsto Pfierov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky nûmuÏ získává na základû mnoÏství
vytfiídûného komunálního odpadu a pfiedloÏení dokladÛ o jeho pfiedání k dal‰ímu vyuÏití fi-
nanãní odmûnu. Za rok 2009 tato odmûna ãinila 3 401 754 Kã (v roce 2008 – 3 034 887
Kã, v roce 2007 – 2 842 602 Kã, v roce 2006 – 1 966 152 Kã, v roce 2005 – 1 877 000 Kã,
v roce 2004 – 1 450 000 Kã). âást finanãních prostfiedkÛ z této odmûny ve v˘‰i 2 460 570 Kã
byla pouÏita na nákup nového lisu na tfiídící linku separovaného komunálního odpadu.

Jakékoliv informace k provozování systému nakládání s komunálním odpadem Vám
poskytnou: Magistrát mûsta Pfierova, odbor Ïivotního prostfiedí (tel. 581 268 237) ne-
bo Technické sluÏby mûsta Pfierova, s.r.o. (tel. 581 225 359, 581 225 361)

Poplatek za komunální odpad
V r. 2009 ãinil 500 Kã na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby urãené ne-
bo slouÏící k individuální rekreaci ãinil 250 Kã (poplatek byl stejn˘ i v roce 2008 a zÛstává
i v roce 2010).

Systém nakládání s komunálním odpadem
Systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpa-

dÛ vznikajících na území mûsta Pfierova (systém nakládání s komunálním odpadem) se fiídí obec-
nû závaznou vyhlá‰kou ã. 13/2001, ve znûní obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek ã. 5/2002, ã. 2/2007
a ã. 3/2008. V souladu s OZV a zákonem o odpadech obãané povinnû tfiídí PAPÍR, SKLO, PET-
LÁHVE, NÁPOJOVÉ KARTONY, NEBEZPEâN¯ ODPAD, OBJEMN¯ ODPAD, ZBYTKOV¯ ODPAD.


