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P¤ÍLOHA

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

Hvûzda – AMS 1076 (provozovatelem je âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav – Ostravská poboã-
ka). V roce 2006 prÛmûrná roãní koncentrace oxidu dusiãitého (NO2) nepfiekroãila platn˘ imis-
ní limit, ani koncentrace oxidu sifiiãitého (SO2) nepatfií k problémov˘m. I nadále nejsledovanûj-
‰í základní zneãi‰Èující látkou v ovzdu‰í mûsta Pfierova tak zÛstává polétav˘ prach (PM10). V roce
2006 si Pfierov polep‰il v republikové tabulce mûst s nejvy‰‰ími roãními prÛmûrn˘mi kon-
centracemi prachu (41,2 μg/m3) na 34. místo (v roce 2005 na 26., v roce 2004 na 17.). V roce
2006 tak Pfierov po nûkolika letech zaznamenal niÏ‰í zneãi‰tûní ovzdu‰í neÏ Olomouc, která se
tak stala nejvíce zneãi‰tûn˘m (mûfien˘m) mûstem v Olomouckém kraji z hlediska prachu. Není
bez zajímavosti, Ïe i v ostatních mûstech Olomouckého kraje, narozdíl od Pfierova, mají namû-
fiené hodnoty zneãi‰tûní prachem vzrÛstající tendenci.

I pfies mírn˘ pokles koncentrace prachu zÛstává mûsto Pfierov zafiazeno mezi oblasti se zhor-
‰enou kvalitou ovzdu‰í ve smyslu zákona o ochranû ovzdu‰í (zák. ã. 86/2002 Sb.), neboÈ imis-
ní limit stanoven˘ pro roãní prÛmûr na 40 μg/m3 byl opût pfiekroãen. Z toho dÛvodu Zastupi-
telstvo mûsta Pfierova v srpnu minulého roku schválilo „Místní program ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í pro mûsto Pfierov“. Program je zvefiejnûn na oficiálních webov˘ch stránkách mûsta. Klí-
ãová opatfiení navrÏená v programu lze shrnout takto:
• realizace dálniãního obchvatu mûsta
• sníÏení sekundární pra‰nosti zkvalitnûním a intenzifikací údrÏby komunikací a roz‰ifiováním

zelenû ve mûstû
• opatfiení na konkrétních zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í
• pfiechod z vytápûní pevn˘mi palivy na u‰lechtilej‰í paliva u bytového sektoru a v podnikatel-

ské sféfie
• soustavná osvûtová ãinnost a zachování a zpfiesnûní monitoringu (mûfiení depoziãního spa-

du apod.).

Roãní prÛmûry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pfierov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41
Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48
Prostûjov 46 33 31 29 36 35 36 39 33 35 39

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

kého procesu, které zneãi‰Èují nebo mohou zneãi‰Èovat ovzdu‰í, dále lomy a jiné plochy s moÏ-
ností zapafiení, hofiení nebo úletu zneãi‰Èujících látek, jakoÏ i plochy, na kter˘ch jsou provádû-
ny 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 ãinnosti. Tyto
zdroje se dûlí podle míry svého vlivu na kvalitu ovzdu‰í na kategorie na zvlá‰tû velké, velké,
stfiední a malé. Podle technického a technologického uspofiádání se dále dûlí na spalovací zdro-
je 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 stanovené
limity splÀovaly. Poãet stacionárních zdrojÛ v roce 2006 v Pfierovû se nezmûnil a byly do jed-
notliv˘ch kategorií zafiazeny 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)

■ 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)

Emisní bilance je u uveden˘ch v˘znamn˘ch producentÛ prachu v posledních letech vícemé-
nû stabilizovaná (viz graf). 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 objek-
tivnû pfiesnû urãit mnoÏství prachu, které emitují takzvané malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í,
mezi nûÏ patfií i domovní kotelny.

Odbor Ïivotního prostfiedí poskytuje metodickou pomoc provozovatelÛm zdrojÛ zneãi‰Èová-
ní pfii pfiechodu na ekologicky ‰etrnûj‰í provoz a v souladu se schválen˘m programem zlep‰o-
vání kvality ovzdu‰í sám tyto zmûny iniciuje. V roce 2006 bylo dohromady v rámci devíti vyhod-
nocen˘ch akcí nahrazeno spalování 744 tun ménû hodnotn˘ch paliv (z toho 640 t hnûdého
uhlí) spalováním 338 tis. m3 zemního plynu. Jen na tûchto zdrojích tak dochází k reálnému sní-
Ïení emisí o více neÏ 57 tun za rok (z 58,05 t na 0,68 t; z toho prachu z 3,95 t na 7 kg!).

STAV ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í, IMISE
Imisemi se rozumí mnoÏství 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 roãních koncentra-
cích (μg/m3) u tfií nejsledovanûj‰ích ‰kodlivin (SO2, NO2, PM10) je uveden v následujícím grafu. 

Odbor Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta Pfierov informuje:

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 2006 bylo v Pfierovû evidováno 109 stfiedních zdrojÛ u 71 provozovatelÛ (v roce 2005
101/66). Z tohoto poãtu stfiedních zdrojÛ je 25 (v roce 2005 26) kotelen, ostatní jsou techno-
logická zafiízení, napfi. ãerpací stanice pohonn˘ch hmot, lakovny, stolárny, obrábûní a povrcho-
vá úprava kovÛ a dal‰í technologické zdroje.

V˘voj emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek u nejvût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ 
v letech 2001–2006 (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 52,32
2003 23,06 6,97 6,61 5,06 41,70
2004 17,17 12,10 8,63 5,60 43,50
2005 11,02 10,90 15,58 5,60 43,10
2006 14,71 9,16 8,85 5,10 37,82

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
A PAMÁTKOVÁ PÉâE 
V ROCE 2006

� 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); DOTACE na EVVO

� komunální odpad

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 7 6
NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 25 27
PM10 50 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41

Poznámka: Pro PM10 je stanoven roãní imisní limit 40 μg/m3, pro NO2 je to 40 μg/m3 + 8 μg/m3 (im. limit 
+ mez tolerance). Imisní limit pro roãní aritmetick˘ prÛmûr SO2 pfiedpis nestanovuje.
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POPLATKY
Za zneãi‰Èování ovzdu‰í platí provozovatelé zdrojÛ poplatky. V roce 2006 rozhodoval odbor

ÎP v pfiípadû 31 provozovatelÛ o poplatcích za malé zdroje na území Pfierova. Celkov˘ v˘nos ve
v˘‰i 110 600 Kã je pfiíjmem mûsta Pfierova. V rámci roz‰ífiené pÛsobnosti vymûfiil odbor ÎP
v roce 2006 v povûfieném správním obvodu poplatky celkem 121 provozovatelÛm stfiedních
stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ve v˘‰i 81 700 Kã, které jsou pfiíjmem státního roz-
poãtu.

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

stfiednictvím oprávnûné osoby (kominíka s akreditací) mûfiení úãinnosti spalování, mnoÏství
vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu stavu spalinov˘ch cest u spalovacích zdrojÛ spalujících tuhá pali-
va 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 rodinn˘ch domech, bytech
a stavbách pro individuální rekreaci s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy jsou provozovány v˘hradnû pro
podnikatelskou ãinnost. Odbor Ïivotního prostfiedí obdrÏel v roce 2006 celkem 275 protoko-
lÛ zmûfien˘ch zdrojÛ od 108 provozovatelÛ. U 22 provozovatelÛ stfiedních a mal˘ch zdrojÛ byly
provedeny kontroly dodrÏování povinnosti.

Posuzování vlivÛ na Ïivotní
prostfiedí – EIA, IPPC, prevence
havárií

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 rozhodnutí pfiíslu‰ného stavebního úfiadu. Dále mûsto, zastou-
pené odborem ÎP, v souladu se zákonem (zák. ã. 100/2001 Sb.) vydává i vlastní vyjádfiení
k oznámení zámûru, dokumentaci ãi posudku dokumentace. V roce 2006 se v Pfierovû v rám-
ci procesu EIA projednávaly následující zámûry:
• Rychlostní silnice R55, stavba 5501 Olomouc – Kokory a stavba 5502 Kokory – Pfierov
• Koncepce rozvoje podnikatelského prostfiedí v Olomouckém kraji
• Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro léta 2006–2011
• Regionální operaãní program regionu NUTS II Stfiední Morava
• ÚPD Návrh zadání zmûny ã. 85/06 územního plánu sídelního útvaru Pfierov – Trávník II
• ÚPD Návrh zadání zmûny ã. 86/06 územního plánu sídelního útvaru Pfierov – Nivky
• ÚPD Návrh zadání zmûny ã. 87/06 územního plánu sídelního útvaru Pfierov – Pivovar
• ÚPD Návrh zadání zmûny ã. 89/06 územního plánu sídelního útvaru Pfierov – Meopta
• ÚPD Návrh zadání územního plánu Mûsta Pfierov

Dále se odbor ÎP, jako dotãen˘ orgán státní správy, vyjadfioval k následujícím zámûrÛm mimo
katastrální území Pfierova, v rámci správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛsobností:
• Revitalizace biocentra Rybáfie
• Zpracování polymerÛ – Lobodice
• Kanalizace obce Kfienovice
• V˘stavba lakovny – DomaÏelice
• V403 Prosenice – No‰ovice, rekonstrukce jednoduchého vedení 400 kV na dvojité
• Roz‰ífiení provozu a technologie – Kompostárna Polkovice
• TûÏba ‰tûrkopísku v k.ú. Oldfiichov na Moravû
• V˘roba bioetanolu v Cukrovaru Prosenice

Podle zákona ã.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní, o integrovaném
registru zneãi‰Èování, byly v roce 2006 na území správního obvodu Pfierova jako obce s roz‰í-
fienou pÛsobností projednávány: 
• V˘roba pigmentÛ spoleãnosti NACORAL s.r.o.
• SITA CZ a.s., provozovna Hradãany
• V˘roba prÛmyslového m˘dla spoleãnosti SAVONIA s.r.o.
• ¤ízená skládka odpadÛ S-003 Pfierov-Îeravice
• Teplárna Pfierov – zafiízení pro kogeneraci tepla a elektrické energie
• Farma pro rychlov˘krm masn˘ch plemen Îelatovice
• Odchovna kufiic Stamûfiice

Podle zákona o prevenci závaÏn˘ch havárií byly v roce 2006 projednány doplÀky bezpeã-
nostního program LINDE TECHNOPLYN, a.s., (Linde Gas a.s.) stfiedisko Pfierov.

Ochrana pfiírody a krajiny; 
vefiejná zeleÀ
KÁCENÍ D¤EVIN

V roce 2006 vydal odbor Ïivotního prostfiedí 126 (v roce 2005 – 127) rozhodnutí, kter˘mi
povolil kácení 602 ks (428) stromÛ rostoucích mimo les, z toho 189 ks (58) stromÛ ovocn˘ch,
332 ks (264) listnat˘ch, 81 ks (106) jehliãnat˘ch a 5 875,5 m2 (1 301 m2) kefiÛ a zamítl káce-
ní 70 ks (97) stromÛ. Více jak polovina dfievin byla vykácena z dÛvodu stavební ãinnosti sou-
visející napfi. s regenerací panelového sídli‰tû v Pfiedmostí – stavbou parkovi‰È, stavbou Penny
Marketu a hfii‰tû u Z· Svisle a v souvislosti se stavebními úpravami bytov˘ch domÛ spoãívají-
cích pfieváÏnû v zateplení fasád. Dále bylo odborem Ïivotního prostfiedí pfiijato 74 oznámení
(86), na jejichÏ základû bylo provedeno kácení 203 ks (184) stromÛ a 3 500 m2 (532 m2) kefiÛ
z dÛvodÛ pûstebních, zdravotních, a z dÛvodÛ oprávnûní podle zvlá‰tních pfiedpisÛ. PfieváÏná
ãást tûchto dfievin byla vykácena z dÛvodu údrÏby ochranného pásma venkovního vedení vyso-
kého napûtí a z dÛvodÛ zdravotních. Náhradní v˘sadba byla uloÏena v poãtu 1 054 ks (417)
stromÛ a 286 ks (2 356 ks) kefiÛ. (Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za
rok 2005).

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 hodnotn˘

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·Tù CHRÁNùNÁ ÚZEMÍ
Na území mûsta Pfierova se nachází

• národní pfiírodní rezervace Îebraãka – k.ú. Pfierov, vyhlá‰eno 1949, v˘mûra 234,9 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 tep-
lomilné 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 krajiny, které
zaregistruje orgán ochrany pfiírody. V roce 2006 vydal odbor ÎP 13 (v roce 2005 – 19) závaz-
n˘ch stanovisek k zásahÛm do VKP. Na území mûsta Pfierova bylo k 31. 12. 2006 registrováno
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 pfiirozenou
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 sva-
hy a zvlnûn˘mi plochami s hust˘m porostem kfiovin, v nûkter˘ch ãástech je vyvinuto i stro-
mové 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 popí-
navé dfieviny (stáfií cca 20 let) pokr˘vající plochu ‰títu bytového panelového domu.

VE¤EJNÁ ZELE≈
V roce 2006 udûlil odbor Ïivotního prostfiedí v rámci samostatné pÛsobnosti 87 (v roce 2005

– 70) souhlasÛ vlastníka pozemkÛ se zvlá‰tním uÏíváním pozemkÛ, v nichÏ byly stanoveny pod-
mínky pro zvlá‰tní uÏívání. Bylo pfiijato 20 (v roce 2005 – 33) oznámení o haváriích na inÏe-
n˘rsk˘ch sítích, kdy správcÛm tûchto zafiízení byly stanoveny podmínky pro zvlá‰tní uÏívání.
PfieváÏná ãást vydan˘ch souhlasÛ vlastníka pozemku vãetnû stanoven˘ch podmínek souvisela
se stavební ãinností. V roce 2006 hostovaly ve mûstû Pfierovû dva cirkusy a dvakrát lunapark
(stejnû jako v roce 2005). Souhlas a stanovení podmínek zvlá‰tního uÏívání jsou vydávány na
základû obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 3/2004, o ãistotû a o ochranû vefiejné zelenû.

Památková péãe
Magistrát mûsta Pfierova, odbor Ïivotního prostfiedí, jako obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsob-

ností, vykonává státní správu na úseku státní památkové péãe dle zákona ã. 20/1987 Sb., o stát-
ní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích právních pfiedpisÛ, a to ve stanoveném správním obvo-
du, kter˘ zahrnuje 59 obcí. Ve správním obvodu je 141 nemovit˘ch kulturních památek, 229
památek movit˘ch a 14 plo‰nû památkovû chránûn˘ch území (mûstské a vesnické památkové
zóny, jejich ochranná pásma a ochranná pásma kulturních památek). Historické jádro mûsta
Pfierova je od roku 1992 prohlá‰eno za mûstskou památkovou zónu. 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 kultur-

ních památek âR (k 31. 12. 2006):
• 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“)
• 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
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• 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 ãp. 2200 – ul. Gen.·tefánika 
• úfiední a obytn˘ dÛm SME ãp. 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
• vila ãp. 2384, Pfierov (rodinná vila Karla Kovafiíka)

V prÛbûhu roku bylo Ministerstvem kultury âR zru‰eno prohlá‰ení domu ãp. 238 (tzv. spol-
kov˘ dÛm Trávník ãi „Komuna“) v Pfierovû za kulturní památku.

PÉâE O KULTURNÍ PAMÁTKY
Îidovsk˘ hfibitov

V roce 2006 statutární mûsto Pfierov opût podpofiilo obnovu náhrobkÛ na Ïidovském hfibito-
vû v Pfierovû, a to ãástkou 80 000 Kã. Celkov˘ podíl mûsta na obnovû této státem chránûné kul-
turní památky tak od roku 1996 dosáhl ãástky 940 000 Kã. V roce 2006 získal vlastník památ-
ky i dotaci z rozpoãtu Olomouckého kraje, a to ve v˘‰i 50 000 Kã, ãímÏ mohla b˘t obnova v‰ech
náhrobkÛ zcela dokonãena.

Kaple P. Marie
Obnova kaple P. Marie v Pfierovû (u farního kostela sv.Vavfiince) je souãástí akcí obsaÏen˘ch

v Programu regenerace Mûstské památkové zóny Pfierov. Její obnova byla zahájena v roce 2005
a pokraãovala i v roce následujícím, kdy byla témûfi dokonãena. Vlastník objektu i v roce 2006
vyuÏil moÏnosti ãerpání finanãní dotace z Programu regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezer-
vací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón âR a byla mu pfiiznána dotace ve v˘‰i 200 000 Kã. Z roz-
poãtu mûsta Pfierova pak na II. etapu obnovy byla poskytnuta dotace ve v˘‰i 100 000 Kã. Podíl
vlastníka na obnovû v tomto roce byl 34 000 Kã. Pro ukonãení celkové obnovy zb˘vá restauro-
vat pískovcové artefakty, jejichÏ provedení je plánováno v horizontu dvou let.

Farní kostel sv. Máfií Magdalény v Pfierovû-Pfiedmostí
V prÛbûhu roku 2006 byla provádûna sanace znaãnû zvlhlého zdiva farního kostela sv. Máfií

Magdalény v Pfiedmostí. Souãasnû se sanaãními pracemi probíhal i nároãn˘ archeologick˘
v˘zkum v bezprostfiední blízkosti základÛ kostela. Vlastník této státem chránûné kulturní památ-
ky vyuÏil moÏnosti krytí nákladÛ z více zdrojÛ: z dotaãního programu Obnova kulturních pamá-
tek v Olomouckém kraji mu byla schválena dotace ve v˘‰i 230 000 Kã a z rozpoãtu mûsta zís-
kal 80 000 Kã.

Záchrann˘ archeologick˘ prÛzkum – Horní nám. 26
Poznávání v˘voje osídlení a Ïivota mûsta je úzce spjato s archeologick˘mi prÛzkumy, proto

jsou mûstem v˘znamnû podporovány. V souvislosti s pokraãujícími stavebními úpravami pro-
vádûn˘mi v suterénu domu Horní nám. 26 v Pfierovû, kde byly zachyceny v˘znamné archeolo-
gické situace, byl u Ústavu archeologické památkové péãe Brno mûstem zadán odborn˘ dohled
pfii zemních pracích i vlastní archeologick˘ prÛzkum.

PODPORA OBNOVY DAL·ÍCH OBJEKTÒ
Kromû opravy vlastních objektÛ mûsto Pfierov poskytuje jiÏ od roku 2001 dotace na obnovu

exteriéru památkovû v˘znamn˘ch staveb ve vlastnictví jin˘ch fyzick˘ch a právnick˘ch osob. Od
roku 2006 je to dle zastupitelstvem schválen˘ch Zásad pro poskytování dotací na obnovu exte-
riéru památkovû v˘znamn˘ch staveb na území mûsta Pfierova. V roce 2006 byla podpora pfii-
znána tfiem objektÛm v celkové v˘‰i 149 000 Kã. Na obnovu domu Su‰ilova 7 byla schválena
ãástka 56 000 Kã, na dÛm Wilsonova 151/2 70 000 Kã a dÛm Macharova 39 23 000 Kã. DÛm
na Su‰ilové ulici získal i cenu Fasáda roku. (Pfiipomínáme: Termín pro pfiijímání Ïádostí o dota-
ci je zásadami stanoven do 30. dubna roku, ve kterém se oprava uskuteãní. Maximální v˘‰e
dotace je 70 000 Kã)

VÁLEâNÉ HROBY
Magistrát mûsta Pfierova, jako obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností, vede na základû

zákona ã. 122/2004 Sb., o váleãn˘ch hrobech a pamûtních místech evidenci váleãn˘ch hrobÛ
a pamûtních míst ve svém správním obvodu, kter˘ zahrnuje 59 obcí. K 31. 12. 2006 bylo evi-
dováno 149 váleãn˘ch hrobÛ, pfiiãemÏ se váleãn˘m hrobem ve smyslu zákona rozumí místo,
kde jsou pohfibeny ostatky osob, které zahynuly v dÛsledku aktivní úãasti ve vojenské operaci
nebo v dÛsledku váleãného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v dÛsledku úãasti v odbo-
ji nebo váleãné operaci v dobû války. V evidenci Magistrátu mûsta Pfierova je vedeno 859 pohfibe-
n˘ch, a to v jednotliv˘ch ãi hromadn˘ch hrobech. Váleãn˘m hrobem je rovnûÏ evidované mís-
to s nevyzvednut˘mi ostatky osob zemfiel˘ch v souvislosti s váleãnou událostí, anebo jin˘ objekt,
kter˘ je za váleãn˘ hrob povaÏován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíÏ je âeská republika
vázána. Poãet tûchto evidovan˘ch míst je 2. Váleãn˘mi hroby jsou dále i pamûtní desky, pomní-
ky, památníky nebo jiné symboly pfiipomínající váleãné události a obûti, které zahynuly v dÛsled-

ku aktivní úãasti ve vojenské operaci nebo v dÛsledku váleãného zajetí, anebo obûti osob, kte-
ré zahynuly v dÛsledku úãasti v odboji nebo vojenské operaci v dobû války. Tûchto hrobÛ, resp.
pietních míst je celkem 126. 

Environmentální vzdûlávání,
v˘chova a osvûta (EVVO)
MÍSTNÍ KONCEPCE EVVO

V bfieznu 2006 schválila Rada mûsta Pfierova Akãní plán místní koncepce EVVO na období
2006–2008 (místní koncepce EVVO byla schválena v prosinci 2005). Na plnûní stanoven˘ch
úkolÛ ve ãtyfiech prioritních oblastech – „vefiejná správa“, „‰kolství“, „vefiejnost“ a „stfiedisko
environmentální v˘chovy“ – se zde poãítá v prÛbûhu tfií let s finanãní podporou pfies 3 mil. Kã.
StûÏejním úkolem tohoto akãního plánu je vybudování stfiediska environmentální (ekologické)
v˘chovy vãetnû stanice pro nalezené a handicapované Ïivoãichy v areálu Stanice zájmov˘ch ãin-
ností BIOS a oddûlení ORNIS Muzea Komenského. Plán poãítá i s finanãní podporou ãinnosti
dal‰ích subjektÛ na území mûsta.

V dubnu 2007 Zastupitelstvo mûsta Pfierova schválilo Zásady pro poskytová-
ní dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdûlávání, v˘chovy
a osvûty.
• V˘‰e pfiiznané dotace v jednom roce na jednu aktivitu mÛÏe ãinit aÏ 70 000 Kã.
• Îádosti o poskytnutí dotace v roce 2007 jsou pfiijímány do 30. ãervna 2007.

Z dotace lze hradit náklady vzniklé v období od 1. ledna roku, ve kterém byla
dotace poskytnuta, aÏ do 31. srpna roku následujícího.

• Úplné znûní schválen˘ch zásad, vãetnû podrobn˘ch podmínek pro podávání Ïádo-
stí, je k dispozici na odboru Ïivotního prostfiedí (Bratrská 34) nebo na interneto-
v˘ch stránkách mûsta – „Aktuality a dûní ve mûstû“ (www.mu-prerov.cz).

NAUâNÉ STEZKY
Od ãervna 2004 je na území mûsta otevfiena nauãná vlastivûdná stezka „Pfierovsk˘m luhem“.

Trasa tvofií uzavfien˘ okruh 12 km (krat‰í varianta 5 km) spojující atraktivní pfiírodní lokality –
bfiehové porosty Beãvy, laguny, NPR Îebraãku a park Michalov. Jednotlivá zastavení jsou tema-
ticky zamûfiena zejména na místní luÏní ekosystémy, ale i na geologii a historii. V roce 2006
byla uvedena do provozu nauãná vlastivûdná stezka „Pfiedmostím aÏ do pravûku“ (jeden z díl-
ãích úkolÛ akãního plánu EVVO). Stezka byla slavnostnû otevfiena 7. fiíjna 2006 pfii pfiíleÏitosti
9. roãníku pochodu „Po stopách lovcÛ mamutÛ“, kter˘ kaÏdoroãnû pofiádá Z· J. A. Komenské-
ho v Pfierovû-Pfiedmostí. Ta se také spolu s Muzeem Komenského v Pfierovû p.o, Archeologick˘m
ústavem AV âR Brno a obãansk˘m sdruÏením Predmostenzis na projektu podílela. Trasa stez-
ky je dlouhá pfiibliÏnû 9 km. Tematicky je zamûfiena na pravûkou i novodobou historii Pfiedmostí,
s dÛrazem na kosterní pozÛstatky nálezÛ paleolitického ãlovûka a tzv. mamutí fauny, které jsou
prezentovány v novû vybudovaném unikátním „Památníku lovcÛ mamutÛ“. Trasa stezky vede
také pfies tzv. ‰kolní kopec, pozoruhodnou uãebnu pod ‰ir˘m nebem, a konãí v malém ‰kolním
muzeu základní ‰koly.

PROJEKT „P¤ÍRODù OK!“
V fiíjnu 2006 se stal Pfierov partnerem Statutárního mûsta Olomouc pfii realizaci projektu

„Informaãní centra environmentální v˘chovy, vzdûlávání a osvûty – Pfiírodû Olomouckého
Kraje“!, spolufinancovaného Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âR. V˘znam-
n˘m partnerem projektu je i Muzeum Komenského v Pfierovû – oddûlení ORNIS. Cílem projek-
tu je mj. získat podporu politické reprezentace regionálních a místních úfiadÛ pro EVVO, jakoÏ-
to nedílnou a samozfiejmou souãást Ïivota kraje. Splnûní cílÛ by vedlo k stabilizaci sítû stfiedisek,
která i po ukonãení projektu a jeho podpory budou schopna samostatnû, kvalitnû a aktuálnû
reagovat na problémy ÎP v regionu a poskytovat lidem kvalifikované informace a poradenství.
Statutární mûsto Pfierov v rámci projektu obdrÏelo dotaci na vydání informaãních materiálÛ pro
vefiejnost a odborné pro‰kolení zamûstnancÛ.

UKLIëME SVùT
K celosvûtové akci Ukliìme svût se 28. dubna 2006 pfiipojili Ïáci pfierovsk˘ch ‰kol úklidem

odpadkÛ pfiinesen˘ch záplavou v areálu lagun a na trase nauãné stezky Pfierovsk˘m luhem. Pro
úãastníky byla pfiipravena hra s ornitologickou tematikou. Na organizaci akce se podílely Sta-
nice zájmov˘ch ãinností BIOS, oddûlení ORNIS Muzea Komenského v Pfierovû a odbor Ïivotní-
ho prostfiedí MMPr.

BAREVN¯ DEN
Akce pro vefiejnost, zábavnou formou podporující a propagující tfiídûní a recyklaci odpadÛ,

se uskuteãnila 9. záfií 2006. Akci uspofiádala autorizovaná obalová spoleãnost EKO-KOM ve spo-
lupráci s odborem Ïivotního prostfiedí MMPr. Pfiedev‰ím dûti si mohly pfii hrách a soutûÏích
vyzkou‰et své znalosti o tfiídûní odpadÛ z domácností.

PTAâÍ LÍPA
V t˘dnu od 25. záfií do 7. fiíjna 2006 probûhlo v areálu pfierovské ornitologické stanice fiez-

báfiské sympozium, v˘tvarná soutûÏ pro ‰koly a nakonec slavnostní odpoledne s programem.
Akci v rámci projektu „Pfiírodû OK!“ pod zá‰titou námûstkynû primátora mûsta Pfierova Mgr. Ele-
ny Grambliãkové zorganizovalo oddûlení ORNIS Muzea Komenského v Pfierovû.

SOUTùÎ PRO ·KOLY VE SBùRU BATERIÍ
JiÏ od ‰kolního roku 2004/2005 probíhá soutûÏ základních ‰kol ve sbûru monoãlánkÛ a bate-

rií. V‰echny základní ‰koly na území mûsta jsou vybaveny speciálními nádobami na tuto nebez-
peãnou sloÏku komunálního odpadu. Od 1. ledna 2006 jsou do sbûru baterií zapojeny i matefi-
ské ‰koly. Baterie pfiinesené dûtmi do ‰kol byly sváÏeny Technick˘mi sluÏbami mûsta Pfierova.
Nejlep‰í sbûraãi byli po zásluze odmûnûni. Za kalendáfiní rok 2006 bylo takto celkem nashro-
máÏdûno 1527 kg baterií; (v roce 2005 – 1 064 kg, v roce 2004 – 808 kg). Základní ‰koly nasbí-
raly celkem 504 kg, zatímco matefiské ‰koly 1023 kg.

!



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

Komunální odpad
KaÏd˘ obãan mûsta Pfierova vyprodukoval v roce 2006 cca 299 kg odpadu (v roce 2005 263

kg, v roce 2004 251 kg, v roce 2003 224 kg, v roce 2002 218 kg, v roce 2001 196 kg), z toho
vytfiídûného 26,6 kg (v roce 2005 23,6 kg, v roce 2004 18 kg, v roce 2003 14 kg, v roce 2002
13 kg, v roce 2001 11 kg), coÏ pfiedstavuje 8,9 (9,11 vã. zpûtného odbûru) hmotnostních pro-
cent z celkového mnoÏství komunálního odpadu (v roce 2005 8,97 %, v roce 2004 7,2 %, v roce
2003 6,23 %, v roce 2002 5,96 %, v roce 2001 5,65 %).

V rámci tzv. zpûtného odbûru v˘robkÛ obãané v roce 2006 také odevzdali 35,1 tun elektro-
zafiízení (z toho lednice 30,3 t).

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 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

*) vãetnû 4,0 tun nápojov˘ch kartonÛ

Vytfiídûné druhotné suroviny byly v roce 2006 pfiedávány k dal‰ímu vyuÏití:
• PAPÍR pfies firmu REMAT s.r.o. Brno do papíren, dále firmû Pavel Tomeãek; kartony firmû Euro

Waste, a.s., závod Îimrovice, a Brnûnsk˘m papírnám, s.p., Pfiedklá‰tefií; smûsn˘ papír Otro-
kovick˘m papírnám, a.s., Otrokovice; noviny a ãasopisy do Slovinska

• SKLO pfies firmy AMT, s.r.o., Pfiíbram a Fr˘deckou skládku, a.s., Fr˘dek-Místek do skláren
• PET-LÁHVE drcené jsou vyváÏeny do âíny
• NÁPOJOVÉ KARTONY nebyly v roce 2006 expedovány (v leto‰ním roce do Brnûnsk˘ch papí-

ren, s.p., Pfiedklá‰tefií)
• NEBEZPEâNÉ ODPADY firmû Biopas, spol. s.r.o., KromûfiíÏ.

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 odmûnu.
Za rok 2006 tato odmûna ãinila 1 966 152 Kã (v roce 2005 – 1 877 000 Kã, v roce 2004 –
1 450 000 Kã). âást finanãních prostfiedkÛ z této odmûny byla pouÏita na zakoupení odpa-
dov˘ch nádob v rámci realizované zmûny barevnosti odpadov˘ch nádob na tfiídûn˘ odpad,
aby tyto odpovídaly barvám pouÏívan˘m ve vût‰inû obcí a mûst âR.
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Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem, vãetnû zafiízení, které jsou jeho
souãástí, jsou Technické sluÏby mûsta Pfierova. 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× roãnû

– 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 komu-

nálního odpadu (svozové vozidlo 2× roãnû – jaro, podzim)
– stanovi‰tû v místních ãástech Pfierov III–XIII pro pytlov˘ sbûr PET-láhví (od bfiezna 2006

i nápojov˘ch kartonÛ),

• skládka komunálního odpadu v Pfierovû-Îeravicích, která slouÏí k ukládání komunálního odpa-
du nejen z území mûsta Pfierova, ale i z okolních obcí,

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

• sbûrn˘ dvÛr v areálu Technick˘ch sluÏeb urãen˘ k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek komunál-
ního odpadu. Nebezpeãné odpady zde mohou odkládat rovnûÏ právnické osoby a podnika-
telé podnikající na území mûsta Pfierova a produkující nebezpeãn˘ odpad charakteru vytfií-
dûného komunálního odpadu, a to po uzavfiení dohody s mûstem prostfiednictvím TSMP. Pro
obãany ãástí Pfierov III–XIII je zabezpeãován dvakrát roãnû, vÏdy na jafie a na podzim, mobil-
ní sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu. V roce 2006 tento sbûr provádûla firma
Biopas, spol. s r.o. KromûfiíÏ. Sbûrn˘ dvÛr rovnûÏ slouÏí jako místo zpûtného odbûru v˘robkÛ
– záfiivek a v˘bojek, monoãlánkÛ a baterií.

Kromû zafiízení provozovan˘ch Technick˘mi sluÏbami mûsta Pfierova jsou na území mûsta pro-
vozována soukrom˘mi subjekty dvû zafiízení na recyklaci stavebních odpadÛ:

• RESTA DAKON, s.r.o. – Recyklaãní závod v Pfierovû-Lovû‰icích,

• EKO-INVEST MORAVA, a.s. – Recyklaãní dvÛr Îernová v Pfierovû-Pfiedmostí.

Tato zafiízení nejsou souãástí systému mûsta.

V roce 2006 byla v Pfierovû ve spolupráci s autorizovanou obalovou spoleãnosti EKO-KOM a.s.
a Krajsk˘m úfiadem Olomouckého kraje realizována zmûna barevnosti kontejnerÛ na tfiídûn˘
odpad. Bylo zakoupeno 228 kusÛ kontejnerÛ Ïluté barvy na PET-LÁHVE a NÁPOJOVÉ KARTO-
NY, 220 kusÛ kontejnerÛ modré barvy na PAPÍR, (u pÛvodních kontejnerÛ dfiíve pouÏívan˘ch
pro tfiídûní PET-láhví a nápojov˘ch kartonÛ byly provedeny úpravy vhozového otvoru). Do‰lo
tak k sjednocení barevnosti kontejnerÛ s celorepublikov˘m znaãením, s moÏností vyuÏívat v‰ech
osvûtov˘ch a propagaãních kampaní zamûfien˘ch na tfiídûní odpadÛ.

IV âERVEN 2007

V¯KON STÁTNÍ SPRÁVY
Odbor ÎP v roce 2006 vydal 74 rozhodnutí o udûlení souhlasu k nakládání s nebezpeãn˘mi

odpady, 11 rozhodnutí o udûlení souhlasu k upu‰tûní od tfiídûní nebo oddûleného shromaÏ-
ìování odpadÛ, 5 rozhodnutí o uloÏení pokuty. Dále provedl 14 komplexních kontrol u pÛvod-
cÛ odpadÛ.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
• v r. 2006 ãinil 467 Kã (v roce 2005 434 Kã) na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlast-

níka stavby urãené nebo slouÏící k individuální rekreaci ãinil 250 Kã
• v r. 2007 ãiní 475 Kã na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby urãené nebo

slouÏící k individuální rekreaci ãiní 250 Kã

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
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 staveb urãe-
n˘ch nebo slouÏících k individuální rekreaci. V souladu s OZV a zákonem o odpadech obãané
povinnû tfiídí PAPÍR, SKLO, PET-LÁHVE, NÁPOJOVÉ KARTONY (tfiídûní zavedeno v roce 2006 –
do nádob s PET-láhvemi), NEBEZPEâN¯ ODPAD, OBJEMN¯ ODPAD, ZBYTKOV¯ ODPAD. Kromû
obãanÛ systém v roce 2006 vyuÏívalo na základû uzavfiené smlouvy s mûstem (prostfiednictvím
TSMP) 990 pÛvodcÛ odpadÛ (právnick˘ch osob a podnikatelÛ).

PAPÍR SKLO

PET-láhve
a nápojové kartony


