
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova informuje:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A PAMÁTKOVÁ PÉČE 
V ROCE 2011
V souvislosti s restrukturalizací Magistrátu města Přerova byl od 1. 7. 2011 Odbor 
životního prostředí, Odbor zemědělství a Stavební úřad sloučen do Odboru staveb-
ního úřadu a životního prostředí (dále Odbor).

Ovzduší
Stav ovzduší ve městě Přerově
V Přerově se měří kvalita ovzduší (imise) na automatické imisní monitorovací 
stanici u kina Hvězda – AMS 1076 (provozovatelem je Český hydrometeorologický 
ústav – Ostravská pobočka). V roce 2011 průměrná roční koncentrace oxidu dusi-
čitého (NO2) ani oxidu siřičitého (SO2) nepřekročila platný imisní limit, ani u ozonu 
nedošlo k překročení přípustné četnosti. U základní znečišťující látky, suspen-
dovaných částic PM10 (polétavý prach), byl v roce 2011 překročen 24hodinový 
limit 50× (stanovená přípustná četnost činí 35×). Průměrná roční koncentrace 
PM10 byla naměřena v úrovni 32,0 µg/m3  (stanovený limit  40 µg/m3).

Roční  průměry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011

Přerov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32 34,8 32

Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48  - -  -  - - 

Prostějov 46 33 31 29 36 35 36 39 33 35 39 29 28 31 34,4 32,6

Magistrát zajišťuje pro obyvatelstvo zveřejňování informací o kvalitě ovzduší v Pře-
rově na světelné tabuli firmy Compekon na Velké Dlážce a na světelné tabuli firmy 
Denop naproti autobusovému nádraží. Každou čtvrthodinu se zde objevují aktuální 
hodnoty množství znečišťujících látek měřených u kina Hvězda Českým hydromete-
orologickým ústavem.  Tabule jsou využívány i v případě vysokých koncentrací zne-
čišťujících látek v ovzduší k informování obyvatelstva. Magistrát v roce 2011 třikrát 
upozornil obyvatelstvo na vysoké koncentrace znečišťujících látek v ovzduší (překro-
čení zvláštního imisního limitu suspendovaných částic PM10 – prachu). Tyto smogové 
epizody probíhaly ve dnech 17. až 21. 2. 2011 a potom dvakrát během měsíce listopa-
du, a to 3. a 4. a následně 14. až 18. 11. 2011.

Zdroje znečišťování ovzduší, emise
Stacionárními zdroji znečišťování ovzduší jsou zařízení spalovacího nebo 
jiného technologického procesu, která znečišťují nebo mohou znečišťovat 
ovzduší, dále lomy a jiné plochy s možností zapaření, hoření nebo úletu 
znečišťujících látek, jakož i plochy, na kterých jsou prováděny práce nebo 
činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, 
dále sklady a skládky paliv, surovin, produktů, odpadů apod. Tyto zdroje 
se dělí podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší do kategorií zvláště velké, 
velké, střední a malé. Podle technického a technologického uspořádání se 
dále dělí na spalovací zdroje a ostatní stacionární zdroje. Zdroje produkující 
emise musí splňovat tzv. emisní limity, což jsou nejvýše přípustná množství 
znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Všechny zvláště velké, velké 
a střední zdroje v Přerově jsou konstruovány a provozovány tak, aby legis-
lativou stanovené emisní limity splňovaly. Počet stacionárních zdrojů byl v 
roce 2011 následující:

 zvláště velké zdroje
  1. Dalkia ČR, a. s., Region Střední Morava, Teplárna Přerov (výroba tepla)

 velké zdroje
  1. FAU s. r. o. (distribuční sklad PHM v areálu PRECHEZA a. s.)
  2. Nemocnice Přerov, p. o. (plynová kotelna)
  3. Kazeto, spol. s r. o. (lakovna, sítotisk, duplex) 
  4. Meopta - optika, s. r. o. (odmašťování součástek, budova M4)   

 5. PSP Engineering a. s. (žíhací pec)
  6. Antonín Rozsíval (rychločistírna oděvů Přerov, Kainarova ul.) 
  7. RAPID SERVICE s. r. o. (čistírna oděvů Přerov, Čechova ul.)
  8. PRECHEZA a. s. (plynová kotelna)
  9. PROGRESS OK a. s. (lakovna)
  10. Gambro Czech Republic s. r. o. (výroba dialyzačních setů)
  11. PRECHEZA a. s. (výroba kyseliny sírové, titanové běloby a železitých  

  pigmentů) 
  12. Metso Minerals, s. r. o. (obloukové a indukční pece)

 střední zdroje
 V roce 2011 bylo ve městě Přerově evidováno 118 středních zdrojů u 58 provozo-

vatelů. Jedná se o kotelny, ale také technologická zařízení, např. čerpací stanice 
pohonných hmot, lakovny, stolárny, obrábění a povrchová úprava kovů a recyk-
lační linky stavebních hmot.

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek u největších znečišťovatelů 

v letech 2001–2011 (v t/rok):
 PRECHEZA DALKIA METSO MINERALS CELKEM

2001 19,09 2,32 11,69 33,10
2002 24,13 9,42 14,47 48,02
2003 23,06 6,97 6,61 36,64
2004 17,17 12,10 8,63 37,90
2005 11,02 10,90 15,58 37,50
2006 14,71 9,16 8,85 32,72
2007 13,14 3,53 10,01 26,68
2008 15,60 4,02 9,00 28,62
2009 18,38 3,06 6,11 27,55
2010 12,64 2,69 5,36 20,68
2011 14,54 3,66 5,52 23,72

Stav znečištění ovzduší, imise
Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v ovzduší. Vývoj zne-
čištění ovzduší na území města Přerova v průměrných ročních koncentracích (µg/
m3) u tří nejsledovanějších škodlivin (SO2, NO2, PM10) je uveden v následující tabulce 
a grafu. 
látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 7 6 5,1 4,6 4,9 7,5 5,1
NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 25 27 21,1 22,1 22,0 25,0 23,1
PM10  51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32,0 34,8 32,0

Poznámka: Pro PM10 je stanoven roční imisní limit ve výši 40 µg/m3, pro NO2 je to 40 µg/m3 a pro SO2 není stanoven.
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Od roku 2007 zajišťuje město na pěti místech měření prašného spadu, která vypovídají 
o zatížení jednotlivých oblastí prachem. Tato měření každým rokem potvrzují, že prašný 
spad v okolí křižovatky Komenského–Novosady, významně zatížené vysokou frekvencí 
dopravy, je nejvyšší ze všech měřených míst a dokladuje významný vliv dopravy na blízké 
okolí a je velmi dobře patrný v grafu. (Depoziční limit pro prašný spad stanovený naříze-
ním vlády (NV) č. 350/2002 Sb., a to 12,5 g/m2/30 dní, byl spolu s nařízením zrušen NV  
č. 597/2006 Sb.) Od února 2011 se provádějí i kontrolní pozaďová měření v Čekyni, kde byl 
naměřen průměrný prašný spad ve výši 2,42 g/m2/30 dní.

Výsledky měření prašného spadu v Přerově – 2011
hodnota g/m2/30 dní (t/km2/30 dní)

MÍSTO 
MĚŘENÍ

měsíc
PRŮ-
MĚRleden únor březen duben květen červen červe-

nec srpen září říjen listo-
pad

prosi-
nec

DIDA 0,50 0,80 2,80 2,80 2,70 1,40 3,80 2,10 2,80 1,20 1,60 0,80 1,94

KŘIŽOVATKA  
KOMEN-
SKÉHO 

NOVOSADY

2,30 4,10 11,30 10,10 8,50 13,00 7,80 8,50 7,80 10,90 8,90 5,70 8,24

DALKIA 0,50 0,80 2,00 3,40 1,90 2,20 4,50 2,70 2,60 1,90 1,60 1,90 2,17

PRECHEZA 0,80 0,90 3,00 8,30 6,80 – – 1,60 2,80 3,50 2,80 1,60 3,21

TSMP
ZAHRAD-

NICTVÍ 
MICHALOV

0,40 0,60 1,90 11,90* 1,20 0,50 2,30 2,50 3,30 1,30 0,50 3,00 2,45

ČEKYNĚ  0,90 0,60 2,20 8,20 1,40 5,00 4,10 2,00 1,10 0,70 0,40 2,42

PRŮMĚR 0,90 1,35 3,60 6,45 4,88 3,70 4,68 3,58 3,55 3,32 2,68 2,23 3,40

* Dle rozboru obsahoval v dubnu vzorek z Michalova velmi vysoký obsah rostlinných pylových 
částic.

Poplatky 
Za znečišťování ovzduší platí provozovatelé zdrojů poplatky. V roce 2011 vyměřil Odbor 48 
provozovatelům malých stacionárních zdrojů na území Přerova poplatky v celkové výši 221 
800 Kč, které byly příjmem města Přerova. V  rámci rozšířené působnosti vedl Odbor v roce 
2011 v pověřeném správním obvodu poplatkové řízení celkem u 98 provozovatelů středních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a příjmem státního rozpočtu se stala částka 83 
500 Kč. 

Měření emisí
Od roku 2002 zavedl zákon o ochraně ovzduší u malých stacionárních zdrojů povinnost 
zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby (kominíka s akreditací) měření účinnosti spa-
lování, množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů 

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ ZA ROKY 2007–2011
HODNOTA g/m2/30 dnů (t/km2/30 dní)

 místo měření

rok
DIDA 

KRATOCHVÍ-
LOVA

KŘIŽOVATKA 
KOMENSKÉHO

DALKIA 
AREÁL PRECHEZA

TSMP 
ZAHRAD-

NICTVÍ
PRŮMĚR

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

2010 1,96 9,31 1,74 2,26 1,60 3,37

2011 1,94 8,24 2,17 3,21 2,45 3,60

spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná 
nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Tato povinnost se opakuje co 
dva roky a nevztahuje se na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v ro-
dinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou 
provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. V roce 2011 bylo zkontrolováno celkem 
227 protokolů změřených zdrojů od 78 provozovatelů. 

Vliv dopravy na ovzduší
Velmi významným zdrojem emisí je i doprava. Příspěvkem města Přerova ve prospěch 
ovzduší bylo v roce 2011 provozování autobusů městské hromadné dopravy na stlačený 
zemní plyn (CNG), čímž došlo k téměř úplné redukci primárních emisí prachu v jejich vý-
fukových plynech.
Od ledna 2011 již byla v platnosti i tzv. „zaplachtovací vyhláška“ – obecně závazná vyhláška 
č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů 
na území statutárního města Přerova. Tato vyhláška ukládá provozovateli vozidla povinnost 
přepravovat sypký nebo obdobný materiál v uzavřeném nákladovém prostoru nebo jiným 
vhodným způsobem bránit úletům prachu a zabránit úletům nebo úsypům tuhých částí 
přepravovaného materiálu (zejm. zaplachtováním nákladového prostoru). Na její dodržo-
vání se zaměřili policisté dopravního inspektorátu PČR a městští strážníci. V roce 2011 bylo 
při kontrolách zjištěno 49 vozidel nedodržujících vyhlášku. Po vyhodnocení podkladových 
materiálů bylo Odborem vedeno 18 správních řízení s provozovateli vozidel, přičemž byly 
uloženy pokuty v úhrnné výši 182 tisíc korun; ostatní byli písemně vyzváni k dodržování vy-
hlášky. Toto se týkalo převážně provozovatelů, kteří byli městskou policií zaznamenáni ve 
dnech 17.–21. 10. 2011 v rámci ZAPLACHTOVACÍHO PARDON TÝDNE, který se zaměřil hlavně 
na dokumentaci dodržování vyhlášky (bez uložení sankcí) a sloužil jako prevence a součást 
informační kampaně směrem k „nevědomým“ provozovatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
V procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zabezpečuje město zejména infor-
mování veřejnosti o záměrech investorů významných staveb, které podléhají procesu EIA.  
O tom, zda bude po první fázi, tzv. zjišťovacím řízení, následovat zpracování dokumentace 
vlivu na životní prostředí, rozhoduje příslušný úřad, jímž je ministerstvo ŽP nebo krajský 
úřad, podle charakteru záměru. Tento úřad na závěr celého procesu vydá kladné či zápor-
né stanovisko. Bez tohoto stanoviska nelze vydat např. územní nebo stavební rozhodnutí. 
Město, zastoupené Odborem, v souladu se zákonem (zák. č. 100/2001 Sb.) vydává i vlastní 
vyjádření k oznámení záměru, dokumentaci či posudku dokumentace. V roce 2011 bylo Od-
borem v rámci procesu EIA projednáno 9 záměrů, z toho 8 na území města.

Ochrana přírody a krajiny, veřejná zeleň

Kácení dřevin
V roce 2011 vydal Odbor 127 (v roce 2010 – 97) rozhodnutí, kterými povolil kácení 247 ks 
(479) stromů rostoucích mimo les, z toho 8 ks (14) stromů ovocných, 168 ks (428) listnatých, 
71 ks (37) jehličnatých a 2558 m2 (50 m2) keřů a nepovolil kácení 111 ks (33) stromů. Převáž-
ná část těchto dřevin (stromů a keřů) byla vykácena z důvodu stavební činnosti. Dále bylo 
Odborem přijato 77 (86) oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provedeno z důvodů 
pěstebních, zdravotních a výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, např. elektrizač-
ního, vodního, silničního a drážního zákona. Na základě těchto oprávnění byly vykáceny 
dřeviny vzrostlé převážně přirozeným náletem, kdy se jednalo o opatření k zabránění nepří-
znivých vlivů na zařízení správců sítí a zařízení, odstraňování zdrojů ohrožení těchto zařízení 
a zajištění jejich bezpečného provozu. Náhradní výsadba byla uložena v počtu 253 ks (365) 
stromů a 340 ks (200 ks) keřů. (Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za 
rok 2010.)
Novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcí vyhláškou k zákonu č. 395/1992 Sb., bylo od 1. 12. 2009 stanoveno, že povolení 
ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným 
prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, 
se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 
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nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Tyto podmínky platily před novelou 
zákona pouze pro fyzické osoby.

Památné stromy
V správním obvodu Magistrátu města Přerova, jako obce s rozšířenou působností, se nachá-
zí celkem 12 památných stromů, z toho dva na území města Přerova. Jsou to:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v ul. Šrobárova, významný solitér a esteticky hod-
notný exemplář domácí dřeviny o výšce cca 20 m a stáří asi 140 let,
líska turecká (Corylus colurna) na nábř. Rudolfa Lukaštíka, významný solitér a este-
ticky hodnotný exemplář cizokrajné dřeviny o výšce cca 20 m a stáří zhruba 120 let. 

Zvláště chráněná území
Na území města Přerova se nachází:

Národní přírodní rezervace Žebračka – k. ú. Přerov, vyhlášeno 1949, původní výmě-
ra 234,9 ha; dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí refugium. Nově 
vyhlášeno vyhláškou č. 265/2007 Sb., s účinností od 1. 11. 2007 v upravených hranicích 
– kromě rozšíření území o mokřad na severozápadním okraji je nejdůležitější změnou 
posun hranice NPR v oblasti „lagun“ na okraj lesa („laguny“ tak přestávají být součástí 
NPR); nová výměra činí 228 ha.
Přírodní památka Na Popovickém kopci – k. ú. Popovice u Přerova, vyhlášeno 1949, 
výměra 3,32 ha; ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné květeny a zvířeny, doklad 
směru šíření teplomilné flóry na Moravě.
Přírodní památka Malé laguny – k. ú. Přerov, vyhlášeno 2008, výměra 3,07 ha; mok-
řadní biotop mykologicky cenný, s pestrou faunou a flórou; viditelný proces postupného 
samovolného zazemňování.

Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou ze 
zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části kra-
jiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. Registrovanými VKP na území Přerova jsou:

Městský park Michalov – k. ú. Přerov, jako VKP zaregistrovaný v r. 1994; kromě toho od 
r. 1992 kulturní památka; jedná se o pozůstatek lužního lesního porostu se zachovalou 
přirozenou druhovou skladbou dřevin a bylinného patra.
Vápencové zmoly – k. ú. Žeravice, VKP zaregistrovaný v r. 1996; terénní deprese vzniklé 
pomístnou těžbou vápence v minulosti. Významně jsou zde zastoupeny původní druhy 
rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy.
Malá lipová – k. ú. Žeravice, VKP zaregistrovaný v r. 1996; opuštěné plochy po těžbě 
písku s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska ornitolo-
gického představuje lokalita významné hnízdiště řady druhů ptáků.
Skalice – k. ú. Žeravice, VKP zaregistrovaný v r. 1996; zmoly po těžbě vápenců jsou ob-
klopeny svahy a zvlněnými plochami s hustým porostem křovin, v některých částech je 
vyvinuto i stromové patro. Lokalita je významným hnízdištěm ptactva.
Břečťan popínavý (Hedera helix L.) – k. ú. Přerov, VKP vyhlášený v r. 2001; významný 
exemplář popínavé dřeviny (stáří cca 20 let) pokrývající plochu štítu bytového panelového 
domu.

Veřejná zeleň
Do 30. 6. 2011 udělil Odbor v rámci samostatné působnosti 42 souhlasů vlastníka pozem-
ku se zvláštním užíváním pozemků, v nichž byly stanoveny podmínky pro zvláštní užívání 
veřejného prostranství. Převážná část vydaných souhlasů vlastníka pozemku včetně sta-
novených podmínek souvisela se stavební činností. V prvním pololetí roku 2011 hostoval 
ve městě Přerově jeden cirkus a jeden lunapark. Souhlas a stanovení podmínek zvláštního 
užívání jsou vydávány na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2004, o čistotě a o ochraně 
veřejné zeleně, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008. K 1. 7. 2011 přešla tato agenda 
v rámci restrukturalizace Magistrátu města Přerova na nově vzniklý Odbor správy majetku 
a komunálních služeb, oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb.

Památková péče

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“ byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen i pro rok 2011. Je určen na obnovu kul-
turních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které leží mimo 
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnic-
tví České republiky. Pro správní obvod města Přerova byla pro rok 2011 určena k rozdělení 
částka ve výši 515 tisíc korun. Magistrát města Přerova přijal ve stanoveném termínu celkem 
4 žádosti o poskytnutí dotace z tohoto „Programu“. Po provedeném správním řízení byla 
vydána Ministerstvem kultury ČR rozhodnutí o poskytnutí účelových finančních prostředků 
na částečné pokrytí obnovy těchto památek:

farní kostel sv. Maří Magdalény v Přerově-Předmostí – dokončení opravy výmalby interi-
éru a generální oprava varhan ve výši 150 000 Kč,
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horní Moštěnici – oprava kamenných stupňů 
před oltářem, oprava podlahy v sakristii, oprava schodů na oratoř ve výši 115 000 Kč,
restaurování sochy sv. Libora v Přerově-Penčicích ve výši 190 000 Kč,
stavení č. p. 15 v Přerově-Dluhonicích – obnova fasády včetně štukové výzdoby ve výši 60 000 Kč.

Podpora obnovy exteriéru staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově významných sta-
veb, od roku 2006 je to dle zastupitelstvem schválených Zásad pro poskytování dotací na 
obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova. V roce 2011 byla 
k rozdělení schválena částka v celkové výši 150 000 Kč, finanční podpora byla Zastupitel-
stvem města Přerova schválena takto:
vlastníkům objektu Pivovarská č. p. 229/4, Přerov, ve výši 35 000 Kč na celkovou obnovu 
střechy včetně klempířských prvků a výměnu oken na vnější fasádě,
vlastníkům objektu Horní náměstí č. p. 26, Přerov, ve výši 60 000 Kč na celkovou obnovu 
vnější fasády včetně výplní otvorů, štukových a klempířských prvků,
vlastníkovi objektu Náves č. p.1 5, Přerov-Dluhonice, ve výši 35 000 Kč na kompletní obnovu 
vnější fasády včetně štukové výzdoby,
vlastníkům objektu Žerotínovo nám. č. p. 1864/41, Přerov, ve výši 20 000 Kč na částečnou 
výměnu oken na vnější fasádě. 

Válečné hroby
Odbor vede na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních mís-
tech, evidenci válečných hrobů a pietních míst ve svém správním obvodu obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností. Evidence válečných hrobů se neustále doplňuje. K datu  
31. 12. 2011 bylo evidováno 169 válečných hrobů, přičemž se válečným hrobem ve smyslu 
zákona rozumí místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní 
účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které za-
hynuly v důsledku účasti v odboji nebo válečné operaci v době války. Válečným hrobem jsou 
také pomníky, památníky i pamětní desky. Na území správního obvodu Přerova bylo k  31. 
12. 2011 vedeno 2132 pohřbených či připomenutých osob. 
Statistiku válečných hrobů v roce 2011 obohatil pomník zemřelých rakouských a ruských 
vojáků po bitvě u Slavkova v roce 1805. Pomníček vybudovaný z iniciativy nově vzniklého 
Klubu vojenské historie francouzského císařství byl odhalen 29. 10. 2011 v areálu dřevohos-
tického zámku. 

Revitalizace městského hřbitova
Pracovní skupina pro realizaci revitalizace městského hřbitova v Přerově pokračovala 
ve své práci. V průběhu roku zpracovala druhou aktualizaci Programu revitalizace měst-
ského hřbitova v Přerově, která byla schválena na 9. zasedání zastupitelstva města dne  
9. 12. 2011.

Předmostím až do pravěku
V roce 2011 pokračovaly práce na projektu areálu Mamutov zpracováním libreta expozice 
bez řešení urbanisticko-architektonických úprav (tyto zůstaly na úrovni ideového návrhu) 
a zároveň bylo navržené řešení porovnáno s expozičními možnostmi urbanisticko-archi-
tektonické studie ateliéru Arch.Design, s. r. o., Brno. Zpracované libreto bylo prezentováno 
Pracovní skupině RM 03.03.2011 za účasti zpracovatelů marketingové studie (pořizovatel 
Odbor rozvoje). Všichni zúčastnění se shodli na tom, že zpracovatelé libreta by měli po-
kračovat v intencích prezentovaného záměru, a to zpracováním podrobné dokumentace 
expozic včetně urbanisticko-architektonického řešení a vyčíslení finančních nákladů na 
realizaci. Podrobné libreto expozice a urbanisticko-architektonickou studii zpracoval  
ing. arch. Jiří Stejskalík. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení.

Městský park Michalov
V roce 2011 byla zrušena zvláštní pracovní skupina Rady města pro revitalizaci parku Micha-
lov. Odborem byla realizována a zpřístupněna veřejnosti „Sbírková expozice skleníků – II. 
etapa“, k níž byl vydán tištěný průvodce s podrobnými informacemi a barevnými ilustra-
cemi.

Revitalizace zámku v Přerově
V roce 2011 pokračovaly v souladu s Programem regenerace a revitalizace zámku v Přerově 
(schválen 2002) práce na obnově zámku. Nákladem 1,5 mil. Kč byly dokončeny úpravy spo-
jené se zpřístupněním a využitím prostoru jižního parkánu. Takzvaná letní scéna s novým 
pódiem a hledištěm pro devadesát lidí vznikla mezi hradbami přerovského zámku v těsném 
sousedství městské galerie. 

Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta (EVVO)
Dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO
Již od roku 2007 město poskytuje dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu 
se zastupitelstvem schválenými Zásadami pro poskytování dotací na podporu aktivit v ob-
lasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V roce 2011 byly schváleny pro tento 
účel finanční prostředky ve výši 150 000 Kč. Celkem bylo podpořeno 7 aktivit v úhrnné část-
ce 149 695 Kč.  Dále byla přímou dotací ve výši 200 000 Kč podpořena činnost střediska 
environmentální výchovy včetně záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu 
ORNIS Muzea Komenského v Přerově (Ornitologická stanice). 

Středisko environmentální výchovy a záchranná stanice
pro handicapované živočichy

Středisko environmentální výchovy (SEV) a Záchranná stanice pro handicapované živoči-
chy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově v Bezručově 
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ulici. I v roce 2011 se ORNIS podílela na organizaci každoročních akcí pro veřejnost a výstav 
(Den Země, Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival, Evropská noc pro netopýry, Soví noc, Vá-
noční strom pro ptactvo, výstava Život mokřadů, výstava Dary lesa apod.). Součástí bohaté 
programové nabídky jsou i výukové programy pro školy (Sovy do škol, Živá zahrada, Dary 
lesa, Stromy apod.). V areálu je přístupná otevřená expozice ochrany ptactva (Ptačí zahrada 
Františka Gintera) a výukový amfiteátr s užitkovými rostlinami a léčivými bylinami. Každo-
roční vysoká návštěvnost ORNIS čítá přes 6000 účastníků a ekoporadna SEV zodpovídá 
stovky dotazů ročně.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od 3. 8. 2009 řádně registrovanou zá-
chrannou stanicí poskytující komplexní péči o zraněné živočichy mimo velkých savců. V roce 
2011 zde bylo přijato a ošetřeno celkem 193 (2010 – 172) živočichů (savci 99, ptáci 94), při-
čemž celkem 92 (2010 – 49) zvířat z tohoto počtu bylo úspěšně vypuštěno zpět do přírody 
a dalších 18 (2010 – 28) zůstává na přezimování. Nově bylo zřízeno zimoviště pro ježky. Zá-
chranná stanice je využívána i k osvětové činnosti jako součást organizovaných prohlídek 
a výukových programů, například v r. 2011 Svět vzhůru nohama aneb Náš soused netopýr 
pořádaná k Mezinárodnímu dni zvířat ve spolupráci s Českou společností na ochranu neto-
pýrů. Vyvrcholením sezony v r. 2011 byla tradiční Zahradní slavnost v areálu v Bezručově 
ulici dne 24. 7. 2011 (230 návštěvníků).

Centrum ekologické výchovy Střediska volného času 
ATLAS a BIOS Přerov

Historie BIOS se datuje do roku 1985, kdy vznikla Okresní stanice mladých přírodovědců 
jako školské zařízení pro děti a mládež. Zájmová činnost spočívala zejména v pravidelné 
výchově formou přírodovědných zájmových kroužků. Název Biologická stanice (BIOS) 
získalo zařízení v roce 1992. Výchovně-vzdělávací činnost střediska se značně rozšířila  
a poskytovala postupně komplexnější nabídku také nepravidelných činností, zejména 
vzdělávacích programů a soutěží ekologického charakteru. V souvislosti s platností novely 
školského zákona získala BIOS v roce 2005 nový název Stanice zájmových činností BIOS, 
Přerov. V té době se profilovala jako školské zařízení pro zájmovou výchovu v oblastech 
chovatelství, přírodovědy a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Od 1. led-
na 2008 byla Stanice zájmových činností BIOS sloučena s DDM Atlas a nyní pracuje pod 
hlavičkou Středisko volného času ATLAS a BIOS a poskytuje ekologické vzdělávání a vý-
chovu pro všechny věkové skupiny dětí, žáků a studentů. Pracují zde 3 oddělení (chova-
telství, ekologické výchovy a příležitostných aktivit) vedená odbornými pracovníky, kteří 
spolupracují s 11 externisty a několika dobrovolníky. Nabízí široké spektrum zájmových 
kroužků od 7 let věku (rybářský, teraristika, chov drobných savců, malí badatelé, výtvarné 
ekohrátky pro děti, Stopaří rodinka, vodácký apod.), dále bohatou nabídku ekologických 
výukových programů pro děti od předškolního věku až  po střední školy včetně, pořádá 
přírodovědné soutěže (v r. 2011 již XXV. ročník oblíbené a prestižní soutěže Naší přírodou), 
výstavy, okresní a krajská kola olympiád, nepravidelné pobytové akce, exkurze a pobyto-
vé tábory. BIOS spolupracuje s ORNIS a městem při každoroční celosvětové akci Ukliďme 
svět (v r. 2011 akce připadla na 20. duben), kdy žáci škol uklízejí odpadky v areálu ORNIS  
a BIOS, v okolí lagun a podél řeky Bečvy.

Soutěž pro školy ve sběru baterií
Soutěž základních škol na území města Přerova v odděleném sběru použitých baterií  
a monočlánků probíhá již od školního roku 2004/2005. Od 1. ledna 2006 se do této soutěže 
zapojily i mateřské školy. Baterie přinesené dětmi do škol a školek jsou sváženy Technickými 
službami města Přerova, s. r. o. Výsledky soutěže bývají každoročně vyhodnoceny ke konci 
školního roku a nejlepší školky a školy bývají odměněny. Ve školním  roce 2010/2011 k 20. 
květnu 2010 bylo vytříděno celkem 2428 kg použitých baterií. Z tohoto množství základní 
školy nasbíraly 270 kg, zatímco mateřské školy 2158 kg. Nejlépe si tradičně vedla MŠ Lově-
šice s 286 kg použitých baterií, což představuje 11,4 kg na žáka. Od zahájení sběru použitých 
baterií ve školách, tj. od školního roku 2004/2005 do 20. 5. 2011 bylo ve všech školách se-
sbíráno celkem 12 616,5 kg.

První přerovská cyklojízda
Studenti gymnázia Jakuba Škody ve spolupráci s Odborem a městskou policií uspořádali 
v rámci projektu „Cyklocity“ dne 24. září 2011 první veřejnou cyklojízdu. Studentský projekt 
je věnován popularizaci městské cyklistiky jako rovnoprávné součásti městské dopravy. 
Cyklojízda měla start i cíl na náměstí T. G. Masaryka, kde byl po dojezdu bohatý sportovní 
a kulturní program.

Komunální odpad
Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2011 cca 377,9 kg komunálního odpadu 
(v roce 2010 – 355 kg, v roce 2009 – 352 kg, v roce 2008 – 406 kg, v roce 2007 – 392 kg,  
v roce 2006 – 299 kg, 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 vytříděného 72,1 kg (v roce 2010 – 
50,32 kg, v roce 2009 – 53 kg, v roce 2008 – 83,6 kg, v roce 2007 – 83,6 kg, v roce 2006 
– 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), což představuje 19 hmotnostních procent z celkového množství 
komunálního odpadu (v roce 2010 – 14,17 %, v roce 2009 – 15,0 %, v roce 2008 – 20,6 %, v 
roce 2007 – 21,3 %, v roce 2006 – 8,9 %, 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 roce 2011 odevzdali občané v rámci tzv. zpětného odběru výrobků 174,984 tun elek-
trozařízení (např. ledničky, televize, počítače, varné konvice, zářivky, výbojky apod.) a 
9,846 tuny baterií a akumulátorů. Místem zpětného odběru v Přerově je sběrný dvůr 

v areálu technických služeb, dále červené stacionární kontejnery umístěné na veřejně 
přístupných stanovištích v Přerově-Městě, včetně místních částí, sběrné nádoby, tzv. 
E-boxy ve veřejně přístupných prostorách budov magistrátu a ostatní místa zpětného 
odběru, tj. školy a některé prodejny. 

Vytříděné druhotné suroviny byly v roce 2011 předávány k dalšímu zpracování a vy-
užití:

PAPÍR přes firmu Remat s. r. o. do papíren v Otrokovicích nebo Žimrovicích, případně do 
papíren v rakouském Pittenu
SKLO přes firmu AMT s. r. o. Příbram do skláren
PET LÁHVE ke zpracování a recyklaci firmě Zeopol, s. r. o., nebo výrobci PET a HDPE láhví 
EXESIOR GROUP s. r. o. nebo drcené do Číny
NÁPOJOVÉ KARTONY – odbyt zajišťován přes autorizovanou obalovou společnost  
EKO-KOM a. s. 
PLASTOVÉ FÓLIE firmě Remat s. r. o. nebo firmě Kromexim, a. s., Kroměříž
NEBEZPEČNÉ ODPADY firmě Biopas, spol. s r. o., Kroměříž

Statutární město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na 
základě množství vytříděného komunálního odpadu a předložení dokladů o jeho 
předání k dalšímu využití finanční odměnu. Za rok 2011 tato odměna činila 2 758 
489 Kč (v roce 2010 – 3 560 610 Kč, v roce 2009 – 3 401 754 Kč, v roce 2008 – 
3 034 887 Kč, v roce 2007 – 2 842 602 Kč, v roce 2006 – 1 966 152 Kč, v roce 2005 
– 1 877 000 Kč, v roce 2004 – 1 450 000 Kč). Část finančních prostředků z této 
odměny v celkové výši 205 788 Kč byla použita na nákup nádob (košů) na třídění 
odpadu do přerovských základních škol. 

Poplatek za komunální odpad
V roce 2011 činil 500 Kč na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby určené 
nebo sloužící k individuální rekreaci činil 250 Kč.
V roce 2012 činí 500 Kč na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby určené 
nebo sloužící k individuální rekreaci činí 250 Kč.

Systém nakládání s komunálním odpadem
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území města Přerova (systém nakládání s komunálním odpa-
dem) se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 13/2001, ve znění obecně závazných vyhlášek 
č. 5/2002, č. 2/2007 a č. 3/2008. V souladu s OZV a zákonem o odpadech občané povin-
ně třídí PAPÍR, SKLO, PET LÁHVE, NÁPOJOVÉ KARTONY, NEBEZPEČNÝ ODPAD, OBJEMNÝ  
ODPAD, ZBYTKOVÝ ODPAD. 
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Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách) v letech 2001–2011

ROK papír sklo PET kovy oděvy pneu vraky
ne-
bezp.

ob-
jemný

zbytkový 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 528 346 191 10,8 81,1 1 784 9504,4 12415,3

2006 611 392,5 173,6 8,7 58,3 2274,8 10516,5 14035,4

2007 3249x 424 193,9xx 9,8 21 2238 12099 18234,9

2008 3161x 456,7 231xx 3,33 9,5 2349 12567 18778

2009 1739x 383 277,5xx 5 11,65 2543 11172 16131

2010 1 553x 438 286,2xx 1,7 13,6 2595,3 11298 16185,8

2011 1612x 454,6 241,6xx 841 89,9 16,8 11,55 2651 11202 17120,45

x   zapojeny sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách

xx včetně nápojových kartonů a plastové fólie
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Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem, včetně zařízení, která jsou 
jeho součástí, jsou Technické služby města Přerova, s. r. o.
Součástí systému jsou:

veřejně přístupná stanoviště a odpadové nádoby,
stanoviště na tříděný odpad (papír, sklo, PET láhve a nápojové kartony),
stanoviště na směsný (zbytkový) komunální odpad,
stanoviště pro velkoobjemové kontejnery na objemný odpad z domácností (rozmístění 
2x ročně – jaro, podzim),
stanoviště pro velkoobjemové kontejnery v zahrádkářských osadách (rozmístění 2x roč-
ně – jaro, podzim),
stanoviště pro pytlový sběr komunálního odpadu v rekreačních oblastech v období od 
1. dubna do 30. listopadu,
stanoviště v místních částech Přerov III–XIII pro mobilní sběr nebezpečných složek komu-
nálního odpadu (svozové vozidlo 2x ročně – jaro, podzim),
stanoviště v místních částech Přerov III–XIII pro pytlový sběr PET láhví a nápojových kar-
tonů,
sběrny a výkupny papíru a organizovaný sběr papíru ve školách,
skládka komunálního odpadu v Přerově-Žeravicích, která slouží k ukládání komunálního 
odpadu nejen z území města Přerova, ale i z okolních obcí,
dotříďovací linka v Přerově-Žeravicích, která slouží k dotřídění využitelných složek komu-
nálního odpadu, jako jsou papír, sklo, PET láhve, nápojové kartony,
sběrný dvůr v areálu technických služeb určený k odkládání nebezpečných složek komu-
nálního odpadu; pro občany částí Přerov III–XIII je zabezpečován dvakrát ročně, vždy na 
jaře a na podzim, mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu; v roce 2011 
tento sběr prováděla firma Biopas, spol. s r. o., Kroměříž; sběrný dvůr rovněž slouží jako 
místo zpětného odběru výrobků – elektrozařízení, zářivek a výbojek, monočlánků a ba-
terií.
Kromě zařízení provozovaných Technickými službami města Přerova, s. r. o., jsou na 
území města provozována soukromými subjekty dvě zařízení na recyklaci stavebních 
odpadů:
Recyklační závod v Přerově-Lověšicích, provozovatel RESTA DAKON, s. r. o. 
Recyklační dvůr Žernavá v Přerově-Předmostí, provozovatel Koop Agro FM, s. r. o.

Tato zařízení nejsou součástí systému města.

Sběr textilu
Sběr textilu je prováděn prostřednictvím speciálních bílých kontejnerů. Celkem 16 těchto 
kontejnerů je umístěno v Přerově-Městě, v blízkosti veřejně přístupných stanovišť odpado-
vých nádob na komunální odpad a jedna sběrná klec v areálu sběrného dvora technických 
služeb. Občané mohou do těchto kontejnerů a sběrné klece odkládat např. oděvy, bytový 
textil, kabelky, obuv, batohy, hračky plyšové i dřevěné. Textilie se do kontejnerů odkládají 
v igelitových taškách nebo pytlích.
Jakékoli informace k provozování systému nakládání s komunálním odpadem vám poskyt-
nou: Magistrát města Přerova, Odbor správy majetku a komunálních služeb (tel. 581 268 
276), nebo Technické služby města Přerova, s. r. o. (tel. 581 291 111).

Vodní hospodářství na území města Přerova 
a v jeho místních částech
Vodní toky 
Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím městem Přerov v délce cca 9,5 km je řeka Beč-
va. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská Bečva (38 km) a Vsetínská Bečva (59 
km). Oba toky pramení ve Vsetínských vrších a mají soutok ve Valašském Meziříčí. Odtud již 
vodní tok pokračuje jako Spojená Bečva a k soutoku s Moravou má ještě dalších 61 km. Celko-
vá plocha povodí Bečvy nad soutokem s Moravou je 1626 km2. Šířka koryta se pohybuje od 15 

do 50 m. Na území Přerova je u jezu Přerov vybudována malá vodní elektrárna.
Správcem vodního toku – Povodí Moravy, s. p., byly v roce 2011 provedeny následující čin-
nosti týkající se řeky Bečvy:

Dokončení prací na odstranění nánosů v korytě v lokalitě „U loděnice“, pod jezem Pře-
rov
Vytažení těžkou mechanizací a likvidace popadaných porostů z koryta Bečvy 
Sanace nátrže Dluhonice
Úsek Kozlovice–Přerov, oprava toku a sanace průsaku levobřežní hráze „U tenisu“ (sana-
ce nátrží a sanace hrázového průsaku bentonitovou rohoží)
Úsek pod jezem Přerov – oprava toku (sanace nátrže na levém břehu)
Provedeno sečení na území města Přerova podél toku při čtyřech sečích o ploše 450 000 m2.

Povodňová aktivita v Přerově souvisí nejčastěji se zvýšenými průtoky řeky, přičemž určující 
je výška hladiny měřená na limnigrafické stanici Dluhonice.
Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity jsou:

Na řece Bečvě nebylo v roce 2011 dosaženo žádného stupně povodňové aktivity. Aktuální 
informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách www.chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
Dne 5. 9. 2011 bylo stanoveno opatřením obecné povahy, které vydal Krajský úřad Olomouc-
kého kraje, nové záplavové území pro pěti-, dvaceti- a stoletou povodeň a zároveň byla vy-
mezena aktivní zóna.
V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s vý-
jimkou vodních děl a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. V aktivní 
zóně lze za určitých podmínek provádět pouze údržbu stávajících staveb, popř. stavební 
úpravy. 
Mapy záplavového území lze najít na webu města:
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/mapove-centrum-gis/mapy-zaplavovych-oblas-
ti.html

Řeka Bečva je sjízdná i pro vodáky, a to z Valašského Meziříčí až po soutok s Moravou 
(za obcí Troubky). Řeka je sjízdná většinou celoročně a je určena pro začátečníky. Nej-
hezčím úsekem pro splutí je úsek Hustopeče nad Bečvou–Přerov.
Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec. Tento mlýnský náhon při řece Bečvě za-
číná u manipulačního stavidla v  Oseku nad Bečvou a dále přes Národní přírodní rezer-
vaci Žebračka vtéká do Přerova, kde se jeho koryto rozdvojuje. Jedno z ramen se vlévá 
u přerovské Sokolovny zpět do Bečvy, druhé pak až u chemického závodu Precheza a. 
s. u Dluhonic. Na vodním toku jsou vybudovány 4 malé vodní elektrárny, z toho dvě na 
území obce Přerov – MVE Lýsky a MVE Jelínkův mlýn. Zvýšená hladina vodního toku 
Strhanec a hrozba vylití vody z koryta tohoto vodního toku hrozí především v zimním 
období, kdy při větších mrazech zamrzají česle u Jelínkova mlýna a tím je znemožněn 
plynulý průchod vod. V roce 2011 byl tento problém řešen jedenkrát za spolupráce Ha-
sičského záchranného sboru, kdy byly česle proplachovány horkou vodou.
Vodní tok Olešnice pramení na jižních svazích Oderských vrchů a na území obce 
Přerov protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhotka a Žeravice. Kapacita ko-
ryta Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K rozlivům dochází po 
poměrně plochém inundačním území většinou do pravého břehu. K velkému zapla-
vování pozemků při povodních většinou nedochází. V zastavěné časti obci je koryto 
Olešnice v průměru kapacitní do Q50. Při velkých vodách zde dochází k drobným 
rozlivům. Povodňová aktivita v těchto místních částech souvisí nejčastěji se zvýše-
nými průtoky vodního toku Olešnice, přičemž určující je výška hladiny měřená na 
limnigrafické stanici Kokory.

Jednotlivé limity na stanici Dluhonice pro stupně povodňové aktivity jsou:

1. stupeň H = 370 [cm] 1. SPA (bdělost)

2. stupeň H = 450 [cm] 2. SPA (pohotovost)

3. stupeň H = 530 [cm] 3. SPA (ohrožení)

3. stupeň H = 723 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)

Limnigrafická stanice Dluhonice 

  Vodočetná lať u limnigrafické stanice
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Na vodním toku Olešnice bylo v roce 2011 dosaženo dvakrát prvního stupně povodňové 
aktivity, a to 22. 7. a 15. 8. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách 
www.chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká vodní tok Svodnice. 
Všechny uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s. p.

Vodní nádrže
Přerov

Městský rybník: vodní plocha o rozloze 1,8 ha, sportovní revír ČRS MO Přerov
Laguna I a II: vodní plochy o rozloze 4,9 ha

místní část Lýsky
Vodní nádrž: vodní plocha o rozloze 9,36 ha, dříve zásobování obyvatelstva pitnou vo-
dou, nyní využití jako rybářský sportovní revír ČRS MO Přerov

místní část Předmostí: 
Rybník: vodní plocha o rozloze 3,16 ha, chovný rybník ČRS MO Přerov

Kanalizace
Kvalitu vodních toků se snaží město chránit budováním kanalizačních sítí se zaústěním na 
čistírny odpadních vod.
Provozovatelem kanalizace a čistíren odpadních vod je společnost Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s. 

Místní část Kozlovice – v r. 2011 vydáno stavební povolení na akci „Kanalizace Kozlovice“
Místní část Dluhonice – v r. v roce 2011 projednáván a zpracováván projekt k územnímu řízení. 

V souvislosti s těmito připravovanými akcemi je žádoucí realizovat akci „Přerov 
– Levobřežní a pravobřežní sběrače“, na kterou bylo také již vydáno stavební po-
volení. V rámci této akce má být realizovaná rekonstrukce a dostavba kmenových 
stok na pravém a levém břehu řeky Bečvy včetně výstavby retenčních nádrží. Cílem 
této akce je především zlepšit funkci kanalizačního systému města Přerova a re-
alizací retenčních nádrží docílit snížení zatížení recipientu znečištěním z jednotné 
kanalizační sítě města za dešťových událostí. Investorem této akce je společnost 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
V městské části Čekyně má být vybudována nová splašková kanalizace DN 250–
300, v celkové délce 5,1 km, na levém břehu potoka Olešnice bude situována vlast-
ní ČOV (1200 EO). Na tuto ČOV budou výhledově napojeny Penčice.

Vodovod
Ve městě Přerov i ve všech jeho místních částech je vybudován vodovod pro záso-
bování obyvatelstva pitnou vodou. Majitelem a provozovatelem vodovodu je spo-
lečnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
Skupinový vodovod Přerov–Švédské Šance a Čekyně zásobuje odběratele z Přerova 

I-Město a dále z místních částí Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, 
Henčlov, Lýsky, Popovice, Žeravice, vodou ze dvou zdrojů – z úpravny vody Troubky  
a Ostravského oblastního vodovodu. 
Skupinový vodovod Bělotín–Hranice–Lipník zásobuje odběratele z místních částí 
Čekyně, Vinary a Penčice vodou ze dvou zdrojů vodou z Ostravského oblastního 
vodovodu a vodního zdroje Lhotka.

Myslivost
Myslivost jako cílevědomá činnost v krajině zabezpečuje některé nezastupitelné funkce, 
např. ochranu zvěře a jejího biotopu, péči o zvěř v době nouze, včetně jejího přikrmování, 
regulace některých druhů zvěře a zvířat, realizace veterinárních a zdravotních opatření u 
zvěře (léčba proti parazitům a jiné). Myslivecké hospodaření v honitbách je zabezpečováno 
v rozmezí mezi minimálními a normovanými stavy u hlavních druhů zvěře, kterými jsou 
v našich podmínkách srnčí, bažantí a zaječí zvěř.
V rámci územní působnosti Magistrátu města Přerova, jako orgánu státní správy 
myslivosti, se myslivecky hospodaří na celkové ploše 34 715 hektarů honební plochy 
rozdělené do 35 honiteb. Přehled členění honebních pozemků (výměry v hektarech) 
podle druhu pozemků:

Z tohoto počtu je 34 honiteb společenstevních a jedna vlastní honitba Lesů České republiky. 
Právo myslivosti v těchto honitbách trvale vykonává 629 osob jako držitelů platných lo-
veckých lístků. Využívá se při tom 254 psů s příslušnou loveckou upotřebitelností, z tohoto 
počtu je 153 ohařů. V honitbách je po tzv. dobu nouze, tedy v období, kdy zvěř má omezené 
možnosti přístupu k přirozené potravě (např. zimní období, povodně apod.) k dispozici 508 
slanisk k předkládání potřebné soli jako výživového doplňku, 651 zásypů pro drobnou zvěř, 
414 krmelců pro spárkatou zvěř a z důvodu stále častějšího nedostatku vody je v letních 
měsících provozováno 115 napajedel.  
V průběhu roku 2011 ještě doznívaly některé nepříznivé důsledky z povodní v roce 2010. 
Přehledy o početním zastoupení a výskytu vybraných druhů zvěře každoročně poskytuje 
sčítání zvěře, které vyhlašuje příslušný orgán státní správy myslivosti na přelomu měsíců 
února a března. Výsledky posledního sčítání některých druhů zvěře a i zvířat v honitbách 
k 31. 3. 2012 je uveden v tabulkovém přehledu:

Z uvedeného tabulkového přehledu vyplývá, že u bažantí zvěře a kachny divoké 
dochází ke každoročnímu vypouštění v počtu několika tisíc jedinců pro posílení po-
četního stavu. Z připravované legislativní změny u zvláště chráněného druhu zvěře 
– kormorána velkého, který devastuje ichtyofaunu ve vodních tocích a plochách, 
bylo na udělenou výjimku v roce  2011 odloveno 33 kusů.
Pro rok 2012 zůstává největší starostí u myslivců vývoj početního zastoupení zajíce 
polního, zejména po výrazném úbytku této zvěře na podzim loňského roku, kdy se 
plán z tohoto důvodu splnil jen na 50 %, a naopak stále se zvětšující zastoupení a 
sezonní výskyt černé zvěře (prasete divokého) a v posledních dvou letech i daňčí 
zvěře, a s tím související riziko vzniku škod na polních kulturách a predačním tla-
kem černé zvěře i na drobné zvěři. 

Zvyšování podílu listnatých dřevin je žádoucí i z hlediska přibližování k přirozené 
skladbě dřevin v této oblasti. Nadále prioritním úkolem lesního hospodářství při 
zabezpečování veřejně prospěšných funkcí je ochrana lesního ekosystému a obno-
va lesních porostů. V roce 2011 bylo trvale odňato pouze 0,007 ha lesa a 0,01 ha 
dočasně, převážně v rámci stavební činnosti. Naopak nově došlo k prohlášení za 
lesní pozemky u celkové plochy 4,02 ha. 
Ze škodlivých činitelů se v minulém roce nejvíce podílel z lesních hmyzích škůdců 
lýkožrout smrkový a lesklý v některých částech jehličnatých lesních porostů. Dále 
se projevovalo působení postupujícího škodlivého původce choroby v porostech ja-
sanů, kterým je fytopatogen Chalara fraxinea Kow., kdy napadené části jsou zbar-
vené do šedohněda a působí korní nekrózy (léze) a jejich celkové chřadnutí. 

Odkanalizování na ČOV 

Přerov I-Město Henčlov

Přerov II-Předmostí Henčlov

Přerov III-Lověšice Henčlov

Přerov IV-Kozlovice Henčlov*

Přerov V-Dluhonice Henčlov*

Přerov VI-Újezdec Henčlov

Přerov VII-Čekyně Čekyně*  

Přerov VIII-Henčlov Henčlov

Přerov IX-Lýsky Henčlov*

Přerov X-Popovice Henčlov

Přerov XI-Vinary Henčlov

Přerov XII-Žeravice Žeravice

Přerov XIII-Penčice Čekyně*

* pouze záměr, odkanalizování na centrální ČOV zatím nerealizováno

Zemědělská 
půda

Lesní 
pozemky

Vodní plocha Ostatní 
pozemky

Celkem 

28 444 4 080 777 1 414 34 715

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř – celkem 1 608 586 +137 úhyn

Zajíc polní 3 513 1 353

Králík divoký 45 –

Bažant obecný 2 741 4 048

Kachna divoká 452 2 862

Jezevec lesní 76 7

Kuna les. a skal. 546 110

Bobr evropský 75 –

Vydra říční 2 –

Kormorán velký 1 442 33

Koroptev polní 363 –

Výr velký 13 –
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Jednotlivé limity na stanici Kokory pro stupně povodňové aktivity jsou:

1. stupeň H = 190 [cm] 1. SPA (bdělost)

2. stupeň H = 240 [cm] 2. SPA (pohotovost)

3. stupeň H = 290 [cm] 3. SPA (ohrožení)

3. stupeň H = 423 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)




