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P¤ÍLOHA

Odbor Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta Pfierova informuje:

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
A PAMÁTKOVÁ PÉâE 
V ROCE 2008

� 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 2008 prÛmûrná roãní koncentrace oxidu dusiãitého (NO2) ani oxidu sifiiãitého
(SO2) nepfiekroãila platn˘ imisní limit. U tradiãnû nejproblematiãtûj‰í základní zneãi‰Èující lát-
ky v ovzdu‰í mûsta Pfierova, polétavého prachu - suspendovan˘ch ãástic PM10, byly v roce
2008 namûfieny nejniÏ‰í hodnoty (jak roãní prÛmûr, tak nejmen‰í poãet dnÛ s pfiekroãením
denního limitu) za dobu od instalace mûfiící stanice a poprvé tedy nebyly v Pfierovû tyto imis-
ní limity pfiekroãeny.

Oproti roku 2007 do‰lo ke sníÏení mnoÏství prachu u prÛmûrné roãní koncentrace
z 30,4 μg/m3 na 29,5 μg/m3 (stanoven˘ limit ãiní 40 μg/m3) a 24hodinov˘ limit (50 μg/m3)
byl v roce 2008 pfiekroãen dvaatfiicetkrát (stanovená pfiípustná ãetnost ãiní 35×). Oblast Pfie-
rova na základû dat z roku 2007 v‰ak nadále zÛstává mezi oblastmi se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í ve smyslu zákona ã. 86/2002 Sb. (viz Vûstník MÎP – II/2009).

Roãní prÛmûry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pfierov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5
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

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. Poãet stacionárních zdrojÛ byl v roce 2008
následující:

■ 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.  PSP Slévárna a.s. (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)

■ stfiední zdroje
V roce 2008 bylo v Pfierovû evidováno 121 stfiedních zdrojÛ u 83 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.

V˘voj emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek u nejvût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ 
v letech 2001–2008 (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
* 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.

Emisní bilance je u uveden˘ch v˘znamn˘ch producentÛ prachu za poslední léta víceménû
stabilizovaná. Velmi v˘znamn˘m zdrojem emisí je i doprava, jejíÏ pfiíspûvek, aÈ jiÏ tzv. primární
ãi sekundární emise, lze v‰ak velmi tûÏko pfiesnû vyãíslit. TaktéÏ není moÏno objektivnû pfies-
nû urãit mnoÏství prachu, které emitují tzv. malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, mezi nûÏ patfií
i domovní kotelny.

JiÏ v roce 2006 byly v Pfierovû vytvofieny podmínky pro masivní náhradu tuh˘ch paliv ve
prospûch ekologicky ãistûj‰ího vyuÏití zemního plynu. Lze pfiedpokládat, Ïe se i tato skuteã-
nost spolu s pfiízniv˘mi klimatick˘mi podmínkami projevila na pomûrnû v˘razném zlep‰ení
kvality ovzdu‰í v posledních dvou letech.

Stav zneãi‰tûní ovzdu‰í, imise
Imisemi se rozumí mnoÏství zneãi‰Èujících látek obsaÏen˘ch v ovzdu‰í, tedy to co skuteã-

nû d˘cháme. V˘voj zneãi‰tûní ovzdu‰í na území mûsta Pfierova v prÛmûrn˘ch roãních kon-
centracích (μg/m3) u tfií nejsledovanûj‰ích ‰kodlivin (SO2, NO2, PM10) je uveden v následující
tabulce a grafu.

Poznámka: Pro PM10 je stanoven roãní imisní limit ve v˘‰i 40 μg/m3, pro rok 2008 pro NO2 je to 44 μg/m3

(vãetnû meze tolerance) a pro SO2 není stanoven.

Od roku 2007 zaãalo mûsto na pûti místech opût mûfiit pra‰n˘ spad (dfiíve tuto ãinnost vy-
konávala pro stát Okresní hygienická stanice), kter˘ vypovídá o zatíÏení jednotliv˘ch oblastí
prachem. Pfiedpoklad, Ïe v Michalovû je prachu nejménû a naopak kfiiÏovatka Komenského -
Novosady, v˘znamnû zatíÏená vysokou frekvencí dopravy, je na tom nejhÛfie, se díky tomu-
to mûfiení potvrdil. 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., nicménû
jeho (nyní orientaãní) hodnotû se blíÏí nejvíce právû jmenovaná kfiiÏovatka, coÏ dvouleté mû-
fiení, jak je z níÏe uveden˘ch grafik zfiejmé, prokázalo.

19971996

m
ik

ro
gr

am
y 

na
 m

3

ro
ãn

í p
rÛ

m
ûr

né
 h

od
no

ty
v 

1998
SO2

1999 2000 2001 2002

Hodnoty roãních prÛmûrÛ koncentrací zneãi‰Èujících látek

2003 2004 2005 2006 2007 2008
0

10

20

30

40

50

60

NO2 PM10

1996

m
ik

ro
gr

am
y 

na
 m

3

1997
Pfierov

1998 1999 2000 2001

Roãní prÛmûry koncentrací PM10

2002 2003 2004 2005 2007 20082006
0

10

20

30

40

50

60

Olomouc Prostûjov imisní limit

tu
ny

 z
a 

ro
k

PRECHEZA
2002

Emise prachu

2003 2004 2005 2006 2007 2008
0

10

20

30

40

50

60

DALKIA PSP SLÉVÁRNA ST¤. ZDROJE

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

Poplatky 
Za zneãi‰Èování ovzdu‰í platí provozovatelé zdrojÛ poplatky. V roce 2008 rozhodoval odbor

ÎP v pfiípadû 41 provozovatelÛ o poplatcích za malé zdroje na území Pfierova. Celkov˘ v˘nos
ve v˘‰i 169 500 Kã je pfiíjmem mûsta Pfierova. V rámci roz‰ífiené pÛsobnosti vymûfiil odbor ÎP
v roce 2008 v povûfieném správním obvodu poplatky celkem 125 provozovatelÛm stfiedních
stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ve v˘‰i 200 000 Kã, které jsou pfiíjmem státního
rozpoãtu. Pokuty uloÏené provozovatelÛm mal˘ch zdrojÛ byly tfii, v úhrnu 3 000 Kã.

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 2008 celkem 182 protokolÛ zmûfien˘ch zdrojÛ od 58 provozovatelÛ. U 31 provozova-
telÛ stfiedních a 37 mal˘ch zdrojÛ byly provedeny kontroly dodrÏování povinností.

mûsíc
Místo mûfiení I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∅∅
DIDA 1,65 1,90 1,45 2,15 3,00 0,70 2,25 1,85 0,75 0,75 1,05 1,25 1,50
kfiiÏovatka
Komenského/
Novosady 8,85 9,50 8,45 5,90 5,05 9,90 14,75 11,30 6,55 6,55 11,45 8,20 8,87
Dalkia 2,85 2,05 1,25 1,65 3,20 1,65 2,65 3,45 1,60 1,60 1,25 1,20 2,03
PRECHEZA 2,65 3,45 1,80 4,40 2,15 2,10 5,60 4,05 3,15 3,15 7,80 – 3,66
TSMP 
zahradnictví
Michalov 1,25 1,25 1,40 1,85 2,45 1,35 2,45 2,85 1,90 1,90 0,60 0,80 1,67
prÛmûr 3,45 3,63 2,87 3,19 3,17 3,14 5,54 4,70 2,79 2,79 4,43 2,86 3,55

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,
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 i vlastní vyjádfiení
k oznámení zámûru, dokumentaci ãi posudku dokumentace. V roce 2008 bylo odborem ÎP
v rámci procesu EIA projednáno 20 zámûrÛ, z toho 18 na území mûsta:
Podle zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní, o integrovaném
registru zneãi‰Èování (IPPC) bylo v roce 2008 na‰ím úfiadem projednáváno 11 zámûrÛ.

Ochrana pfiírody a krajiny; 
vefiejná zeleÀ
Kácení dfievin

V roce 2008 vydal odbor Ïivotního prostfiedí 121 (v roce 2007 – 117) rozhodnutí, kter˘mi
povolil kácení 496 ks (120) stromÛ rostoucích mimo les, z toho 121 ks (10) stromÛ ovoc-
n˘ch, 297 ks (70) listnat˘ch, 78 ks (40) jehliãnat˘ch a 2 106 m2 (162 m2 ) kefiÛ a nepovolil
kácení 74 ks (77) stromÛ. PfieváÏná ãást dfievin (stromÛ a kefiÛ) byla vykácena z dÛvodu sta-
vební ãinnosti. Dále bylo odborem ÎP pfiijato 84 (109) oznámení o kácení dfievin, na jejichÏ
základû bylo provedeno kácení 199 ks (294) stromÛ a 112 m2 (2 917 m2 ) kefiÛ z dÛvodÛ pûs-
tebních, zdravotních a z dÛvodÛ oprávnûní podle zvlá‰tních pfiedpisÛ. PfieváÏná ãást tûchto
dfievin byla vykácena z dÛvodu údrÏby ochranného pásma venkovního vedení vysokého na-
pûtí a z dÛvodÛ pûstebních a zdravotních. Náhradní v˘sadba byla uloÏena v poãtu 243 ks (84)
stromÛ a 935 ks (20 ks) kefiÛ. 
(Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2007).

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 2008 vydal odbor ÎP 35 (v roce 2007 –
27) 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 pomístnou
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 2008 udûlil odbor ÎP v rámci samostatné pÛsobnosti 121 (v roce 2007 – 125) sou-

hlasÛ vlastníka pozemkÛ se zvlá‰tním uÏíváním pozemkÛ, v nichÏ byly stanoveny podmínky
pro zvlá‰tní uÏívání vefiejného prostranství. Bylo pfiijato 22 (23) 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 2008 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.

I

g/
m

2 /
30

 d
nÛ

II III IV V VI

Pra‰n˘ spad v Pfierovû – 2008

VII VIII IX X XIIXI
0
2
4
6
8

10
12
14
16

Dida

mûsíce roku 2008

kfiiÏovatka
Komenského
Novosady

Dalkia Precheza TSMP
zahradnictví
Michalov

prÛmûr

g/
m

2 /
30

 d
nÛ

DIDA
Kratochvílova

Pra‰n˘ spad v Pfierovû

kfiiÏovatka
Komenského

DALKIA
areál

PRECHEZA

místo mûfiení

TSMP
zahradnictví

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

rok 2007
rok 2008

Umístění zařízení
pro měření

prašného spadu
na křižovatce

Komenského –
Novosady
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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
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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 platného znûní zákona ã. 20/1987
Sb. ve správním obvodu, kter˘ zahrnuje 59 obcí (vã. Pfierova), z nichÏ ve 32 se nacházejí ne-
movité státem chránûné kulturní památky. Ve správním obvodu je 141 nemovit˘ch kultur-
ních památek, 229 památek movit˘ch a 14 plo‰nû památkovû chránûn˘ch území, z toho 2
mûstské památkové zóny (Pfierov a Tovaãov), 2 vesnické památkové zóny (Lhotka a Stará Ves)
a dále jejich ochranná pásma 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. 2008
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
• Základní ‰kola – ul. Gen.·tefánika ãp. 2200
• úfiední a obytn˘ dÛm S.M.E. – ul. Husova ãp. 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. Brabantsko ãp. 566
• rodinn˘ dÛm Jana Polá‰ka – Svisle ãp. 2198
• kaple P. Marie na návsi Lovû‰ice
• pomník 4 partyzánÛ – mezi Ïelezniãní trati 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 2008 pokraãovaly v souladu s Programem regenerace a revitalizace zámku v Pfie-

rovû (schválen Mûstsk˘m zastupitelstvem v ãervnu 2002) práce na obnovû zámku. Program,
podrobnû dokumentující v˘voj a tehdej‰í aktuální stavebnû technick˘ stav zámku, stanovuje
detailní plán dal‰ího v˘voje obnovy pfierovského zámku s termínem dokonãení do roku 2010.
Hrub˘ odhad nákladÛ na kompletní realizaci programu ãinil 50 miliónÛ korun. V roce 2008
byla provedena rekonstrukce nádvofií, prÛjezdu a mostu. Po vybudování nové kanalizace, spla‰-
kové i sráÏkové, byla k pfiedlaÏbû nádvofií a prÛjezdu vyuÏita stará kamenná dlaÏba. Je‰tû pfied
zahájením stavebních prací byl na nádvofií proveden záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum. Sou-
ãasnû byla provedena obnova vnûj‰ích fasád Mervartova sálu a zámecké vûÏe. Následovala re-
konstrukce vstupního mostu, kter˘ je v pozmûnûné podobû souãásti fortifikace pÛvodního
hradu. Finanãní objem prací dosáhl v roce 2008 ãástky 8 089 000 Kã, z ãehoÏ 4 300 000 Kã
bylo hrazeno ze státní dotace.

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 2008 byla fi-
nanãní podpora pfiiznána tfiem objektÛm v celkové v˘‰i 159 500 Kã. Na obnovu fasády domu
Máchova 11 byla schválena ãástka ve v˘‰i 19 500 Kã. ¤ímskokatolická farnost Pfierov získala
na restaurování sochafiské v˘zdoby kaple P. Marie Bolestné v Pfierovû dotaci 70 000 Kã, na
obnovu vûÏe kostele sv. Mafií Magdalény v Pfiedmostí získal vlastník 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 právním obvodu obecního úfiadu obce s roz‰ífie-
nou pÛsobností. K 31. 12. 2008 bylo evidováno 161 váleãn˘ch hrobÛ, pfiiãemÏ se váleãn˘m
hrobem ve smyslu zákona rozumí místo, kde jsou pohfibeny ostatky osob, které zahynuly v dÛ-
sledku aktivní úãasti ve vojenské operaci nebo v dÛsledku váleãného zajetí, anebo ostatky osob,
které zahynuly v dÛsledku úãasti v odboji nebo váleãné operaci v dobû války. Evidováno je 919
pohfiben˘ch (jednotlivû ãi v hromadn˘ch hrobech). Váleãn˘m hrobem s nejvût‰ím poãtem po-
hfiben˘ch (288) je „Ústfiední pomník bitvy u Tovaãova a Dubu nad Moravou“, kter˘ je vûnován
rakousk˘m vojákÛm padl˘m u Tovaãova 15. 7. 1866 v jedné z bitev prusko-rakouské války.

Váleãn˘m hrobem je rovnûÏ evidované místo s nevyzvednut˘mi ostatky osob zemfiel˘ch v sou-
vislosti s váleãnou událostí. K nejv˘znamnûj‰ím v Pfierovû patfií místo za nádraÏím, v blízkosti
tzv. „váleãné rampy“, kde stával nûmeck˘ evangelick˘ kostelík s protestantsk˘m hfibitovem,
kde bylo pohfibeno 151 prusk˘ch vojínÛ zranûn˘ch v bitvû u Dluhonic roku 1866 a zemfiel˘ch
v pfierovském lazaretu. Kostelík byl v roce 1956 strÏen a hfibitov zru‰en. Ostatky prusk˘ch vo-
jínÛ nebyly exhumovány. Váleãn˘m hrobem je i objekt, kter˘ je za váleãn˘ hrob povaÏován
v souladu s mezinárodní smlouvou, a dále i pamûtní desky, pomníky, památníky nebo jiné sym-
boly pfiipomínající váleãné události a obûti. Tûchto hrobÛ, resp.pietních míst je celkem 148.

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

gram revitalizace mûstského hfibitova v Pfierovû – ãásti „star˘ hfibitov“, kter˘ byl schválen Za-
stupitelstvem mûsta v dubnu 2008 (celkové náklady na obnovu jsou do roku 2015 odhado-
vány na 50,5 mil. Kã). Pfiipraven je projekt I. etapy obnovy ohradní zdi, vã. chodníkÛ. V rámci
revitalizace zelenû v nové ãásti hfibitova byl zpracován projekt, dle kterého bude v roce 2009
s vyuÏitím státní dotace realizována v˘sadba v hodnotû pfies 1 mil. Kã.

Pfiedmostím aÏ do pravûku
V bfieznu 2008 se uskuteãnilo 2. kolo vefiejného projednávání zámûru na vybudování areá-

lu Mamutov v Pfierovû-Pfiedmostí. Na základû v˘sledkÛ a námûtÛ z vefiejného projednávání
pracovní skupina Rady mûsta pro koordinaci projektu Pfiedmostím aÏ do pravûku zpracovala
a zvefiejnila vizi budoucího areálu. V srpnu 2008 byla pofiízena ideová studie areálu Mamu-
tov, k níÏ mûla opûtovnû moÏnost vyjádfiit své pfiipomínky i ‰iroká vefiejnost. V závûru roku se
mûsto zapojilo do ãesko-polského projektu Cestování ãasem, jehoÏ hlavním iniciátorem je
Olomouck˘ kraj. V Pfierovû je tento projekt logick˘m doplnûním a roz‰ífiením projektu Pfied-
mostím aÏ do pravûku, zejména doplnûním ãásti nauãné stezky a malého ‰kolního muzea v Z·
J. A. Komenského.

Program obnovy kulturních památek prostfiednictvím obcí
s roz‰ífienou pÛsobností

Ministerstvo kultury vyhlásilo poãátkem roku 2008 nov˘ dotaãní program „Podpora obno-
vy kulturních památek prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou pÛsobností“, pfiiãemÏ finanãní pro-
stfiedky z tohoto „Programu“ byly urãeny na obnovu kulturních památek zapsan˘ch v Ústfied-
ním seznamu kulturních památek âR, které leÏí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví âeské republiky. Pro správní obvod
mûsta Pfierova byla urãena k rozdûlení ãástka ve v˘‰i 997 tisíc korun. Odbor ÎP, kter˘ zaji‰-
Èoval administrativu tohoto „Programu“, pfiijal celkem 8 Ïádostí o poskytnutí dotace. Na zá-
kladû jeho doporuãení byla poskytnuta dotace, v Pfierovû na opravu oplocení domu Macha-
rova 39 (22 000 Kã) a opravu vnûj‰ích omítek a klempífisk˘ch prvkÛ vûÏe farního kostela sv.
Mafií Magdalény v Pfiedmostí (220 000 Kã) a dále na obnovu ‰esti památek v okolních obcích.

Environmentální vzdûlávání, v˘chova
a osvûta (EVVO)
Místní koncepce EVVO

V druhé polovinû roku 2008 odbor ÎP provedl vyhodnocení prvního tfiíletého (2006–2008)
akãního plánu Místní koncepce EVVO na období 2006–2015. Nov˘ akãní plán na období
2009–2011 schválila Rada mûsta Pfierova v prosinci 2008.

Dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO
V souladu se schválen˘mi Zásadami pro poskytování dotací na odporu aktivit v oblasti en-

vironmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty bylo v roce 2008 podpofieno celkem 9 aktivit
v celkové ãástce 294 261 Kã. Dále byla pfiímou dotací ve v˘‰i 200 000 Kã podpofiena ãinnost
stfiediska environmentální v˘chovy, vã. dobudování záchytné stanice pro handicapované Ïi-
voãichy, provozovaného oddûlením ORNIS Muzea Komenského v Pfierovû.

Stfiedisko environmentální v˘chovy a záchytná stanice 
pro handicapované Ïivoãichy

Stfiedisko environmentální v˘chovy zahájilo ãinnost v rámci oddûlení ORNIS (Ornitologická
stanice) Muzea Komenského v Pfierovû jiÏ v roce 2007. Dle zpracovaného „Architektonického
fie‰ení plánovaného stfiediska environmentální v˘chovy v areálu ORNIS/BIOS v Pfierovû“ je sou-
ãástí SEV i Záchytná stanice pro handicapované Ïivoãichy, která byla vybudována z dotace
mûsta. Vlastní stanici tvofií 4 voliéry (v místû b˘valého skleníku BIOS) s o‰etfiovacími boxy.
Zb˘vá realizovat rozletovou koncovou voliéru. Záchytná stanice byla slavnostnû uvedena do
zku‰ebního provozu 20. 7. 2008.



IV PŘEROVSKÉ LISTY ■ ČERVEN 2009

Projekt „Pfiírodû OK!“
Na základû smlouvy o partnerství mezi statutárními mûsty Olomouc a Pfierov uzavfiené v fiíj-

nu 2006 byla v roce 2008 dokonãena poslední etapa projektu „Informaãní centra environ-
mentální v˘chovy, vzdûlávání a osvûty – Pfiírodû Olomouckého Kraje!“, kter˘ byl financován
z dotaãního titulu Ministerstva ÎP v rámci Operaãního programu Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ. Z do-
tace ve v˘‰i 244 000 Kã mûsto Pfierov vydalo dvû informaãní broÏury, Jak chránit Ïivotní pro-
stfiedí v Pfierovû a O Ïivotním prostfiedí si jen nepovídáme – pfiíruãka NEJEN pro pfierovské
uãitele, a uspofiádalo 4 semináfie s environmentální tematikou pro pracovníky magistrátu.

Ukliìme svût
V rámci celosvûtové akce Ukliìme svût zorganizovaly jiÏ potfietí Stanice zájmov˘ch ãinnos-

tí ATLAS – BIOS a oddûlení ORNIS Muzea Komenského v Pfierovû za podpory odboru ÎP Ma-
gistrátu mûsta Pfierova úklid odpadkÛ v areálu lagun a na trase nauãné vlastivûdné stezky
Pfierovsk˘m luhem. Akce, která se uskuteãnila 18. 4. 2008, se zúãastnilo témûfi 300 ÏákÛ pfie-
rovsk˘ch ‰kol. Pro úãastníky byl kromû drobného obãerstvení v areálu ORNIS – BIOS pfiipra-
ven doprovodn˘ program – v˘stava o odpadech, ukázky ze Ïivota vãel, v˘stavka soutûÏních
prací fotosoutûÏe a v˘tvarné soutûÏe, prohlídka chovÛ zvífiat a expozice Ptáci âR.

Dub „Otesánek“
Podobnû jako „Ptaãí lípa“ odhalená v areálu Ornitologické stanice v roce 2006 doãkal se

„omlazení“ stolet˘ dub v parku Michalov. Vlastní fiezbáfiské práce na kmeni stromu provedli
studenti Stfiední ‰koly fiezbáfiské v Tovaãovû. V˘‰ka torza dubu je 15 m, v˘‰ka pásma fiezby je
9 m. V tomto poli bylo vytvofieno 25 v˘tvarn˘ch motivÛ ptákÛ, ÏivoãichÛ a rostlin typick˘ch
pro prostfiedí parku. Dubu bylo ve vefiejné anketû vybráno jméno OTESÁNEK. Odhalení toho-
to umûleckého díla se uskuteãnilo 22. dubna 2008 v rámci Dne Zemû. Akci v˘znamnû pod-
pofiila PSS Pfierovská stavební a.s., která zdarma poskytla le‰ení a dal‰í technickou pomoc.

SoutûÏ pro ‰koly ve sbûru baterií
SoutûÏ pfierovsk˘ch základních ‰kol v oddûleném sbûru pouÏit˘ch baterií a monoãlánkÛ pro-

bíhá jiÏ od ‰kolního roku 2004/2005. Od roku 2006 se zapojily i matefiské ‰koly. Baterie, kte-
ré dûti do ‰kol pfiinesou, jsou uloÏeny v speciálních nádobách a pravidelnû sváÏeny Technic-
k˘mi sluÏbami. Na konci ‰kolního roku jsou v˘sledky vyhodnoceny a nejlep‰í ‰kolky a ‰koly
jsou odmûnûny hodnotn˘mi cenami. Ve ‰kolním  roce 2007/2008 bylo takto vytfiídûno cel-
kem 1 897 kg pouÏit˘ch baterií. Z tohoto mnoÏství základní ‰koly nasbíraly 361 kg, zatímco
matefiské ‰koly obdivuhodn˘ch 1536 kg. Od zahájení sbûru pouÏit˘ch baterií ve ‰kolách, tj.
od ‰kolního roku 2004/2005 do 30. 6. 2008 bylo ve v‰ech ‰kolách sesbíráno celkem 6 169 kg.

Komunální odpad
KaÏd˘ obãan mûsta Pfierova vyprodukoval v roce 2008 cca 406 kg komunálního odpadu

(v roce 2007 392 kg; 2006/299; 2005/263; 2004/251; 2003/224; 2002/218; 2001/196),
z toho vytfiídûného 83,6 kg (2007/83,6; 2006/26,6; 2005/23,6; 2004/18; 2003/14; 2002/13;
2001/11), coÏ pfiedstavuje 20,6 hmotnostních procent z celkového mnoÏství komunálního
odpadu (2007/21,3; 2006/8,9; 2005/8,97; 2004/7,2; 2003/6,23; 2002/5,96; 2001/5,65).

V rámci tzv. zpûtného odbûru v˘robkÛ odevzdali obãané v roce 2008 ve sbûrném dvofie
2,460 tun baterií, 9,661 tun a 3 414 ks elektrozafiízení (napfi. chladniãky, televize, poãítaãe,
mikrovlnné trouby a dal‰í domácí elektrospotfiebiãe).

Vytfiídûné druhotné suroviny byly v roce 2008 pfiedávány k dal‰ímu vyuÏití: 
• PAPÍR pfies firmu REMAT s.r.o. Brno do papíren (Otrokovické papírny, a.s. Otrokovice a Br-

nûnské papírny, s.p.), dále firmû Pavel Tomeãek; firmû van Gansewinkel, a.s. 
• SKLO pfies firmu 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 Brnûnsk˘ch

papíren, s.p.
• PLASTOVÉ FÓLIE firmû Puruplast, a.s. Kostelany nad Moravou
• NEBEZPEâNÉ ODPADY firmû Biopas, spol. s.r.o. KromûfiíÏ, akumulátory firmû ·otkovy Os-

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

V˘kon státní správy
Odbor ÎP v roce 2008 vydal 84 rozhodnutí, z toho 13 rozhodnutí o uloÏení pokuty v cel-

kové v˘‰i 19 000 Kã.

Poplatek za komunální odpad
• v r. 2008 ãinil 500 Kã (v roce 2007 475 Kã) na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlast-

níka stavby urãené nebo slouÏící k individuální rekreaci ãinil 250 Kã
• v r. 2009 ãiní 500 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
a obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 2/2007. V souladu s OZV a zákonem o odpadech obãané po-
vinnû tfiídí PAPÍR, SKLO, PET-LÁHVE, NÁPOJOVÉ KARTONY, NEBEZPEâN¯ ODPAD, OBJEMN¯
ODPAD, ZBYTKOV¯ ODPAD. Kromû obãanÛ systém nakládání s komunálním odpadem vyu-
Ïívalo v roce 2008, na základû smlouvy uzavfiené s mûstem (prostfiednictvím TSMP), 1087
pÛvodcÛ odpadÛ (právnick˘ch osob a podnikatelÛ).

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem, vãetnû zafiízení, která jsou je-
ho souãástí, jsou Technické sluÏby mûsta Pfierova (od 1. 7. 2008 Technické sluÏby mûsta Pfie-
rova, 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)
■ 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 TSMP s.r.o. urãen˘ k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního od-

padu. Sbûrn˘ dvÛr rovnûÏ slouÏí jako místo zpûtného odbûru v˘robkÛ – elektrozafiízení, zá-
fiivek a v˘bojek, monoãlánkÛ a baterií. Od roku 2008 je zde v provozu nová hala, vybudo-
vaná nákladem 3 252 177 Kã (z toho dotace z fondu EU ãinila 3 252 177 Kã a z SFÎP âR
152 454 Kã),

■ pro obãany ãástí Pfierov III-XIII je zabezpeãován dvakrát roãnû, vÏdy na jafie a na podzim,
mobilní sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu. V roce 2008 tento sbûr provádû-
la firma Biopas, spol. s r.o. KromûfiíÏ.

Kromû zafiízení provozovan˘ch TSMP s.r.o. 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 Îernavá v Pfierovû-Pfiedmostí

(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 TSMP s.r.o., Na hrázi 17, Pfierov I-Mûsto. Obãané na místû zpût-
ného odbûru elektrozafiízení odevzdávají napfi. chladniãky, mrazniãky, praãky, el.sporáky, vy-
savaãe, Ïehliãky, vrtaãky, televizory, poãítaãe, tiskárny, telefony, videohry, záfiivky, v˘bojky, aj.

Do vefiejnû pfiístupn˘ch prostor budov magistrátu byly umístûny sbûrné nádoby, tzv. E-bo-
xy, do kter˘ch mohou zamûstnanci úfiadu i obãané odkládat drobná vyfiazená elektrozafiízení
napfi. kalkulaãky, telefony, varné konvice, Ïehliãky, hodiny, hraãky, poãítaãe pro cyklistiku,
spotfiebiãe pro stfiíhání a su‰ení vlasÛ, apod.
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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* 3,33 – 9,5 2349 12567 18778
* vãetnû 8,5 tun nápojov˘ch kartonÛ a 4,2 tun plastové folie

Mûsto Pfierov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky nûmuÏ získává na základû mnoÏství
vytfiídûného odpadu a pfiedloÏení dokladÛ o jeho pfiedání k dal‰ímu vyuÏití finanãní odmû-
nu. Za rok 2008 tato odmûna ãinila 3 034 887 Kã (2007/2 842 602; 2006/1 966 152;
2005/1 877 000; 2004/1 450 000).

Jakékoliv informace k provozování systému nakládání s komunálním odpadem Vám po-
skytnou: Magistrát mûsta Pfierova, odbor Ïivotního prostfiedí (tel. 581 268 237) nebo Tech-
nické sluÏby mûsta Pfierova, s.r.o. (tel. 581 225 359, 581 225 361)
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