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Název návrhu: 

Plán odpadového hospodářství 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Plán odpadového hospodářství statutárního města Přerova na období 2017 – 2023. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Pracovní skupina pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem 

Zpracovávání jednotlivých částí POH SMP bylo průběžně projednáváno s jeho zpracovatelem, 

společnosti FITE, a.s. Ostrava na jednáních této pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci 

provozovatele systému odpadového hospodářství města TSMPr, s.r.o., Komise životního prostředí 

Rady města Přerova a dále zástupci dotčených odborů magistrátu – Odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí, Odboru správy majetku a komunálních služeb a Odboru ekonomiky. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 80. schůzi podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v 

předloženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Plán odpadového hospodářství (POH) zpracovávají v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) 

Ministerstvo životního prostředí (POH České republiky), kraje v samostatné působnosti a obce v 

samostatné působnosti. Podle § 44 zákona o odpadech se povinnost zpracovat POH vztahuje na obce 

(města), které produkují ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního 

odpadu. Z uvedeného vyplývá, že se tato povinnost vztahuje i na statutární město Přerov, jakožto 



původce komunálního odpadu (cca 14 000 t komunálního odpadu za rok). POH statutárního města 

Přerova (dále POH SMP) musí být podle zákona o odpadech v souladu s již schváleným POH 

Olomouckého kraje (dále POH OLK), jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou 

Olomouckého kraje č. 1/2016 a která je uveřejněna ve Věstníku Olomouckého kraje, s účinnosti od 

03.02.2016. Do jednoho roku od vyhlášení závazné části POH OLK ve Věstníku Olomouckého kraje, 

tj. do 03.02.2017, mělo statutární město Přerov povinnost zpracovat vlastní POH. 

  

Statutární město Přerov je členem spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s. (dále jen „Spolek“). Tento 

Spolek nabídnul městům a obcím, kteří jsou členy Spolku a na které se vztahuje povinnost zpracovat 

POH, aby na podkladě jedné objednávky pro všechny, byly tyto POH měst a obcí zpracovány 

společností FITE, a.s. Ostrava, která je zároveň zpracovatelem POH OLK a tudíž disponuje i s mnoha 

údaji potřebnými pro zpracování těchto jednotlivých POH. Správní rada Spolku rovněž rozhodla 

poskytnout ze svého rozpočtu těmto městům a obcím finanční příspěvek na zpracování té části POH, 

která se týká nakládání se směsným komunálním odpadem. S finančním příspěvkem Spolku byl POH 

SMP zpracován za částku 55 000 Kč (pokud by si město Přerov objednalo zpracování POH u téhož 

zpracovatele, náklady by činily 90 000 Kč). 

  

POH SMP je zpracován na období 2017 – 2023 (na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat 

směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním 

předpisem k zákonu o odpadech) a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž 

základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek. Obec (město) podle zákona o 

odpadech každoročně vyhodnocuje plnění cílů svého POH a na vyžádání je poskytne orgánu státní 

správy. 

  

POH SMP se skládá z částí analytické, závazné a směrné, které byly zpracovávány postupně a vždy 

projednávány na jednání Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním 

odpadem, kterou zřídila Rada města Přerova svým usnesením č. 20/2/13/2014 na své 2. schůzi konané 

dne 20.11.2014. Připomínky vznesené na jednání pracovní skupiny k jednotlivým částem POH SMP 

byly průběžně konzultovány se zpracovatelem a následně zapracovány do dokumentu. 

  

Analytická část POH SMP hodnotí vývoj a současný stav odpadového hospodářství ve městě 

Přerově. Popisuje produkce a nakládání s hlavními skupinami odpadů, vyhodnocuje stávající systém 

sběru a nakládání s odpady a hodnotí síť zařízení pro nakládání s odpady na území města a další 

aspekty odpadového hospodářství. 

  

Závazná část POH SMP stanovuje cíle, opatření a zásady pro předcházení vzniku odpadů a pro 

nakládání s vybranými druhy odpadů, zásady pro organizaci odpadového hospodářství města, zásady 

pro síť zařízení pro nakládání s odpady. Cíle, opatření a zásady vychází z analytické části POH SMP a 

ze závazné části POH OLK. Je založena na principu dodržování následující hierarchie způsobů 

nakládání s odpady: 
1. předcházení vzniku odpadů, 

2. příprava k opětovnému použití a recyklace odpadů, 

3. jiné využití odpadů (např. energetické využití), 

4. odstranění odpadů.  

  

Vedle celé řady indikátorů obsažených v závazné části je klíčovým ukazatelem celkové množství 

směsného komunálního odpadu (zbytkového odpadu po vytřídění využitelných složek) 

uloženého na skládku. Je-li v současnosti v Přerově ukládáno cca 7 000 t za rok (159 kg na 1 

obyvatele), v roce 2020, v přepočtu dle obecně užívaných metodik, to má být maximálně 5 444 t/rok 

(125 kg/obyv.) a v roce 2024, jak bylo již uvedeno, 0! Je zřejmé, že na konci návrhového období POH 

SMP bude město disponovat 4 000 – 5 000 t prakticky nerecyklovatelného a zároveň 

neskládkovatelného komunálního odpadu, který bude muset nabídnout k jinému, s největší 

pravděpodobností energetickému, využití. 

  

Směrná část POH SMP předkládá konkrétní a technicky proveditelná opatření, která podpoří plnění 



zásadních cílů definovaných v závazné části POH SMP. Co se týká směsného komunálního odpadu, 

počítá plán s vybudováním překládací stanice (v rámci navrženého odpadového centra v Žeravicích), 

odkud bude odpad odvážen do vzdálenějších energetických zařízení. Zároveň plán nevylučuje ani 

možnost energetického využití odpadu na území města (například v přerovské teplárně). 

  

V únoru 2017 byl návrh POH SMP zaslán Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který dopisem ze dne 

17.05.2017 zaslal své posouzení, ve kterém konstatoval, že POH SMP obsahuje náležitosti stanovené 

v § 44 zákona o odpadech, byl zpracován v souladu se závaznou částí POH OLK a k předloženému 

POH SMP nemá připomínky. Dne 5. října 2017 se uskutečnila v malém sále Městského domu v 

Přerově pro veřejnost a zástupce města veřejná prezentace POH SMP, kterou přednesl zástupce 

společnosti FITE, a.s. (zpracovatel POH SMP). POH SMP je rovněž zveřejněn na webových stránkách 

města. 

  

  

Příloha: 
Plán odpadového hospodářství statutárního města Přerova na období 2017 – 2023  

 

 


