
 

Vyjádření odboru správy majetku a komunálních služeb 

k akci „Zemník Žeravice“ 

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova schválit, na schůzi konané 

17.1.2019, odsouhlasení provedení stavební akce „Zemník Žeravice“, při které má být  využívána 

účelová komunikace vedoucí ke skládce TKO Žeravice a která je v majetku statutárního města 

Přerova. Investorem stavební akce je společnost TRIKO s.r.o., IČ: 26840081 se sídlem Komenského 

1035/4, Přerov I – město, 750 02 Přerov 2. V souvislosti se schválením usnesení mělo následovat 

vyřízení patřičné smlouvy mezi statutárním městem Přerov a spol. TRIKO s.r.o, jejíž součástí měl být  

mimo jiné souhlas a podmínky pro možnost využití účelové komunikace vedoucí ke skládce TKO 

Žeravice. Jedná se o provedení zemníku, který má sloužit pro těžbu materiálů vhodných do násypů 

nově realizovaných staveb komunikací v Přerově a při dostavbě D1 v trase Přerov – Říkovice. . Při 

provádění těžby bude nadměrně využívána účelová komunikace vedoucí ke skládce TKO Žeravice. 

Plocha zemníku je  11.460 m2 , těžba bude probíhat do hloubky max. 10m, nejméně však 1m nad 

úroveň hladiny podzemní vody. Předpoklad těžby je cca 66.000 m3 (tj. cca 120.000t). Záměr byl 

navržen na dobu dočasnou. 

Odborem správy majetku a komunálních služeb bylo provedeno prostudování odborného posudku pro 

umístění a provedení stavby stacionárního zdroje „Zemník Žeravice“ ze dne 9.8.2018, souhlasného 

závazného stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství v Olomouci ze dne 20.11.2018 a 

rozpylové studie ze dne 9.8.2018.  

 

Dále bylo dne 15.4.2019 doručeno společností TRIKO s.r.o. vyjádření ke spolupráci při údržbě  a 

opravě komunikace využívané pro „Zemník Žeravice“. V něm se společnost TRIKO s.r.o. zavazuje 

k údržbě komunikace po dobu těžby a zavážení zemníku a po ukončení realizace akce „Zemník 

Žeravice“ se společnost bude podílet  na konečné opravě komunikace provedením spojovacího 

postřiku asfaltovou emulzí a  pokládkou nové obrusné vrstvy ze směsi ACO 11 v tloušče 50 mm. 

Tato nabídka představuje značnou finanční pomoc při obnově místních komunikací v Přerově. 

 

Po prostudování výše uvedených materiálů a nabídky firmy TRIKO s.r.o. na finanční spolupráci na 

obnovu používané komunikace doporučujeme schválení používaní komunikace pro akci Zemník 

Žeravice“ 

 

 

 

 

 

Dne 25.4.2019                                                 

 

 

                                                                                                       Ing. Miloslav Dohnal 

                                                                                            Vedoucí odborem správy majetku 

                                                                                                       a komunálních služeb 

               


