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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru

Název návrhu:

Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje záměr realizace pilotního projektu podzemních kontejnerů na komunální odpad (2 
lokality);

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti 
j. n. (rezerva)

212 103,3 * - 100,0 212 003,3

025 Projektové 
dokumentace 
(investice)

13 904,2 * + 100,0 14 004,2

* počáteční stavy navazují na jiný návrh

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Pracovní skupina pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem

doporučuje realizovat pilotní projekt, a to za předpokladu získání dotace na jeho realizaci.

Odbor řízení projektů a investic

Odbor řízení projektů a investic, úsek přípravy a realizace investic k dnešnímu dni zajišťuje 
zpracování projektových dokumentací pro budoucí realizaci investičních akcí o finančním objemu 9 
782 tis. Kč a 4 424 tis. Kč na projekty ITI, což je oproti roku 2015 nárůst oproti roku 2015 o více jak 
380 % . Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty na které by bylo možné získat dotaci, tak termín pro 
vypracování potřebných dokumentací a vyřízení potřebných stavebních povolení nejpozději k 
1.9.2016 je krátký, ale k 30.11.2016 je reálný, pokud při zpracování projektové dokumentace pro 



umístění kontejnerového stání v lokalitě Kratochvílova u MŠ  nebude podmínkou vypracování dalších 
projektových dokumentací pro přeložku podzemního vedení VN sítí ČEZ Distribuce, které je vedeno 
podél štítové zdi objektu MŠ. V současné době je zde umístěno 6 velkoobjemových kontejnerů na 
tříděný odpad, které zabírají celou plochu podél štítové zdi domu. Z předloženého materiálu není 
zřejmé kolik podzemních kontejnerů se má u MŠ v ul. Kratochvílova umístit, ale vzhledem k uložení 
sítí VN a sítě NEJ TV je nutné počítat s přeložkami těchto sítí, což projektovou dokumentaci a vlastní 
realizaci podzemních kontejnerových stání prodraží a termín realizace v 2017 v lokalitě Kratochvílova 
u MŠ není reálný. Před zahájením projektových prací je nutné získat stanovisko ČEZ Distribuce, zda 
je záměr umístit podzemní kontejnery u MŠ vůbec možný a zda je technicky možná přeložka sítí VN.

Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací - správa dotací sděluje následující: Operační 
program životního prostředí 2014-2020 podporuje v rámci prioritní osy 3 projekty zaměřené na 
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Vyhlášení výzvy pro podání žádosti o dotaci na tento druh 
projektů se předpokládá  v srpnu 2016 s termínem pro ukončení příjmu žádostí do 30.11.2016, další 
výzva je pak plánována ve 2.pol.2017. Podrobnější specifikace a podmínky výzvy nejsou v tuto chvíli 
poskytovatelem dotace stanoveny. Na základě zkušeností s podobnými typy projektů a zveřejněných 
obecných informací OPŽP je podmínkou pro podání žádosti zpracování stavebně povolovací 
dokumentace vč. rozpočtu, Analýzy produkce odpadu a také finanční analýzy projektu. Předkládaný 
materiál neobsahuje podrobnější informace o projektu. Aby mohl být projekt pro dotaci připraven, je 
proto nezbytná spolupráce s Odb. správy majetku a komunálních služeb, Odb. stavebního úřadu a 
životního prostředí a provozovatele – TSMPr. Výše dotace bude stanovena až na základě výsledku 
finanční analýzy projektu.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 
opatření – posílení rozpočtu o 100 000 Kč – na projektovou přípravu akce Podzemní kontejnery. K 
tomuto účelu bude převedena část rezervy původně vymezené na akci Odbahnění jezírka ORNIS 
(skutečně požadovaná částka nedosahuje její výše).

Rada města Přerova

na své 45. schůzi 2. června 2016 přijala usnesení č. 1636/45/10/2016, kterým podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v předloženém znění.

Důvodová zpráva:

V důsledku postupného růstu podílu separovaného komunálního odpadu, zvyšování počtu odděleně 
shromažďovaných složek tohoto odpadu a zvyšování komfortu třídění (zkracování docházkové 
vzdálenosti k odpadovým nádobám) postupně na území města roste i celkový počet nádob na odpad, 
jakož i počet a rozsah jejich stanovišť. Na jedné straně tak sice dochází k žádoucímu nárůstu množství 
odpadu, který je dále předáván k materiálovému využití, na straně druhé se však tímto více či méně 
znehodnocuje veřejný prostor. Obsah nádob je stále častěji různými lidmi přehrabován, vybírán a část 
ho končí na zemi; nádoby časem rezaví, případně nesou stopy ohoření či řádění sprejerů, a hyzdí tak 
veřejná prostranství. V tom lepším případě alespoň zabírají spoustu místa na úkor zeleně, chodníků či 
parkovacích ploch, a narušují tak jejich celistvost a vzhled jinak upravených ulic.

Cestou, jak významně eliminovat negativní dopad kontejnerových stání, je jejich uložení pod povrch 
veřejných prostranství. Podzemní kontejnery se již desítky let osvědčují zejména v centrálních částech 
větších měst nejen ve světě, ale v poslední době i u nás. Nevýhodou podzemních kontejnerů jsou 
vysoké náklady na jejich vybudování (řádově statisíce korun na jedno hnízdo), často spojené s 
přeložkami inženýrských sítí apod. Impulzem pro jejich budování, i v Přerově, může být dotační titul z 



operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické 
zátěže a rizika (žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 1.9. do 30.11.2016), přičemž výše 
dotace může být (dle roku 2015) až 85 % a příprava projektu včetně žádosti je součástí uznatelných 
výdajů. Na pokrytí své spoluúčasti může město použít odměny za třídění odpadu od společnosti EKO-
KOM.

I přes dotační podporu státu je zřejmé, že se nepodaří do podzemí uložit všechna kontejnerová hnízda 
ve městě (aktuálně je v Přerově na veřejných prostranstvích 426 kontejnerových stání) během jednoho 
či dvou roků. V rámci pilotního projektu, na kterém se ověří všechna pro a proti tohoto řešení, by se 
tak vybudovala v roce 2017 dvě podzemní kontejnerová hnízda, nákladem do 2 mil. Kč, a další by se 
budovala postupně, např. v rámci revitalizací jednotlivých sídlišť. V rámci prvních dvou podzemních 
kontejnerových souprav by byl dočasně, s ohledem na možnosti stávající svozové techniky, zdvojen 
prostor pro odkládání plastů na úkor kontejneru pro sklo a teprve po vyhodnocení zkušeností z 
pilotního projektu, bude-li budování dalších podzemních kontejnerových souprav pokračovat, bude 
pořízena odpovídající svozová technika a umožněno i třídění skla.

Uvedenou problematikou se zabývá i Pracovní skupina Rady města Přerova pro optimalizaci systému 
nakládání s komunálním odpadem, která na svém dubnovém jednání doporučila umístit v rámci 
pilotního programu podzemní kontejnery na dvou pohledově exponovaných místech při vstupu do 
historického jádra města, a to v ulici Pod Valy (u kašny) a v ulici Kratochvílova (u mateřské školy). 
Pro lokalitu Pod Valy má již město z minulosti pořízenu projektovou dokumentaci, kterou je potřeba 
dopracovat, resp. rozšířit o podzemní kontejner na zbytkový odpad (aby byl splněn požadavek na 
estetické zhodnocení veřejného prostranství při vstupu do městské památkové zóny). Pro druhou 
lokalitu je třeba zpracovat projektovou dokumentaci pro uložení kompletní sady kontejnerů na tříděný 
odpad. Vzhledem k tomu, že Odbor projektů a řízení investic upozorňuje na existenci sítí přímo pod 
stávajícími kontejnery (viz přiložené kontejnery), což může oddálit i prodražit realizaci, bude 
prověřena možnost nahradit toto kontejnerové hnízdo podzemními kontejnery ve vnitrobloku ulice 
Kainarovy, případně bude vybrána jiná lokalita (pozn.: projektová dokumentace je též zpracována pro 
lokality Žerotínovo náměstí a náměstí TGM, avšak vzhledem k nízkému počtu bytů, pro které by zde 
podzemní kontejnery sloužily, pracovní skupina jejich realizaci v první fázi nedoporučuje).

Přílohy:
Situace – ul. Pod Valy
Foto – ul. Kratochvílova


