
Veřejná zeleň

V zimních měsících se obě střediska provozu, a to veřejná zeleň a park Michalov a místní 
části, zaměřovala na kácení suchých stromů, ořezy a výchovné zásahy keřových skupin. 
V rámci zimní údržby prováděli zaměstnanci úklid chodníků, přechodů pro chodce, lávek, 
schodů a zastávek. V předjaří pracovníci provozu dokončili vyhrabávání listí a opravu 
a úpravu dětských hřišť. Byla provedena výměna písku u 29 pískovišť v městě Přerově, 
kde bylo vyměněno 57 t písku. Bylo zrušeno 9 zastaralých hřišť. Byly prováděny nátěry 
dřevěných a ocelových prvků dětských hřišť, opravy a údržba laviček (oprava 87 poničených 
laviček a nátěry 235 laviček).

Pracovníci provozu také prováděli sestřih živých plotů ve městě Přerově a místních částech. 
V městě Přerově bylo celkem provedeno stříhání cca 18.500 m živých plotů, v místních 
částech okolo 2.000 m. 

Sečení travnatých ploch je na území města prováděno ve 3 intenzitách, plochy I. třídy se 
sečou 8x a jejich plocha je cca 409 tis. m2, plochy II. třídy se sečou 5x a jejich plocha 
je 4.302 tis. m2, plochy III. třídy se sečou 3x ročně a jejich plocha je 160 tis. m2. Sečení 
travnatých ploch je na  území  místních částí  prováděno  ve 3 intenzitách  a  to 2 seče  na 
plochách 19.578 m2, 3 seče na plochách 37.558 m2 a 5 sečí na ploše 168.584 m2.

Celkem bylo na území města Přerova vysázeno 10.250 ks letniček a to jak na květinových 
záhonech, tak v mobilních vázách a závěsných květináčích.

Pro zlepšení kvality poskytovaných prací byl zakoupen nový malý komunální automobil 
DURSO, který slouží pro svoz posečené trávy a ořezů stromů a keřů. V zimní údržbě 
zajišťuje tento automobil zimní údržbu komunikací a chodníků, kde využívá kartáčovou 
a posypovou nadstavbu.
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Veřejné osvětlení

Provoz se v průběhu roku stará o opravy kabelových tras, výměnu svítidel, osvětlovacích 
prvků, stožárových patic a opravy dalších poruch na sítích veřejného osvětlení v Přerově 
a místních částech. Dále jsou prováděny výměny rozvaděčů veřejného osvětlení a také 
revize.
Pracovníci provozu také provádí údržbu světelné signalizace, výměnu žárovek a pravidelné 
revize světelné signalizace.

Každým rokem je koncem listopadu instalováno vánoční osvětlení v Přerově a v místních 
částech, jakož i osvětlení vánočního stromu na náměstí TGM a v některých místních částech 
Přerova. 

V roce 2016 pracovníci provozu realizovali akci Rozšíření veřejného osvětlení v místní části 
Čekyně
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Obchodní úsek

Obchodní úsek zajišťuje pro naše partnery z řad právnických a fyzických osob nabídku 
různých činností, a to převážně realizaci svozu a likvidaci komunálního a separovaného 
odpadu, čištění komunikací a chodníků, ořezy a sečení veřejné zeleně. 

V roce 2016 jsme pokračovali v soutěži ve sběru papíru a hliníkových obalů na všech 
základních a mateřských školách na území města Přerova.  Cílem tohoto projektu je 
propagace třídění odpadu u školních a předškolních dětí. V tomto školním roce bylo 
sesbíráno více než 310 tun starého papíru a 661 kg hliníkových odpadů. V červnu 2016 
došlo k slavnostnímu vyhlášení této soutěže v Mervartově síni Přerovského zámku, kde 
jednotliví žáci obdrželi věcné dary a školy finanční příspěvek za tuto akci.

V roce 2016 jsme podpořili, jako již tradičně, Avon  pochod  proti  rakovině  prsu, Alfa 
olympiádu tělesně postižených, akci Ukliďme Česko, kulturní akci Hudba na hradbách 
a Matějskou jazzovou pouť. Městské knihovně Přerov jsme poskytli stánek na půjčování 
knih a časopisů, který byl umístěn na přerovském bazéně. 

TSMPr se podílely také na technickém  zajištění Velikonoc, Květnových oslav, vzpomínkové 
akci Švédské šance, festivalu V zámku a podzámčí, Přerovských hodech a Vánocích.

V rámci dobročinných aktivit společnosti jsme poskytli finanční dar společnosti Predmostenzis 
na údržbu Knejzlíkových sadů, dále Svazu tělesně postižených, organizaci Přerov na její 
činnost a městu Přerovu finanční dar na pořízení nových hracích prvků pro dětská hřiště na 
území města Přerova a jeho místních částí.
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Správa polesí

Středisko spravuje 2 lesní hospodářské celky (dále jen lHC) Přerov – národní přírodní 
rezervaci Žebračka a Přerov II (Svrčov). 

I v roce 2016 probíhala na pozemcích polesí Svrčov těžba v rámci odstranění kůrovcové 
kalamity. Bylo vytěženo celkem  11.500  m3 smrkového porostu. Z důvodu toho, že byl do 
konce roku 2015 vytěžen celkový objem povolené těžby lesním hospodářským plánem 
pro období 2010 – 2020, musel být zpracován dodatek lesního hospodářského plánu na 
období 2016 – 2020. je předpoklad, že z důvodu kůrovcové kalamity bude i tento plán 
těžby zrealizován již do konce roku 2017. 

V rámci pěstební činnosti proběhlo zalesnění připravených holin o rozloze 20,6 ha 
s množstvím sazenic 170.000 ks. Následně proběhla strojní příprava půdy na holinách 
k zalesnění 2 ha, byla provedena stavba nového oplocení v délce 6.000 m. Pro možnost 
zajištění dopravy bylo opraveno 700 m lesních cest a to úpravou těchto cest štěrkovým 
posypem s následným zaválcováním.

15 PŘeHleD ČINNOSTí jeDNOTlIVÝCH PROVOZŮ


