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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Modernizace systému sběru odpadů v Přerově 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí informaci o přípravě modernizace systému sběru odpadů v Přerově. 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci se společností Technické 

služby města Přerova, s.r.o. a společností Agentura ValFia, s.r.o. připravit a podat žádost o 

dotaci na projekt "Modernizace systému sběru odpadů v Přerově." 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

592 059,7  + 10 500,0 602 559,7 

  

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  

3725 520 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

5200563 

- Modernizace systému 

sběru odpadů 

0,0 + 10 500,0 10 500,0 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko odboru správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu stávajícího systému sběru tříděného odpadu v Přerově. Město se 

rozhodlo pro kompletní modernizaci spočívající ve vybudování nového systému sběru komunálních 

odpadů (či odpadům podobným KO). Těžištěm je pořízení nových nádob různých velikostí na 5 

složek separovaného odpadu, které zastávají princip spokojeného uživatele, designově i technicky 

odpovídají aktuálním potřebám uživatelů (bezdotykové otvírání, žádné ostré hrany, příznivá výška 

apod.). Nádoby jsou zároveň uzpůsobeny pro zabudování chytrých technologií (např. kontrola 

naplnění).  

Díky projektu bude výrazně zmodernizován systém sběru separovaného odpadu a navýšena jeho 

kapacita o 395 t/rok.  

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí: 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit předložený návrh usnesení a 

zároveň požaduje, aby v rámci zadání projektové dokumentace byl akcentován požadavek na 

konkrétní vyhodnocení a zdůvodnění dopadu realizace projektu (úpravy jednotlivých stanovišť nádob 

na oddělený sběr složek odpadu) na kvalitu veřejného prostoru, včetně vlivu na plochu a kvalitu 

veřejné zeleně - případný střet veřejných zájmů (resp. zájmů města) posuzovat objektivně "bez ohledu 

na ten momentálně dotovaný". 

 

Technické služby města Přerova, s.r.o.: 

Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o 

rozpočtové opatření – převod účelově vázaných finančních prostředků od společnosti EKO-KOM ve 

výši 10 500 000 Kč za účelem modernizace systému sběru odpadů v Přerově. Na uvedený projekt 

bude požádáno o dotaci.  

 

 

Důvodová zpráva: 

V současnosti mají občané města možnost odděleně odevzdávat své odpady ve sběrných hnízdech ve 

městě do odpadových nádob o objemu 1 100 l nebo ve 2 sběrných dvorech, které provozují Technické 

služby města Přerova. Systém sběru a zejména pak na něj navazující svoz odpadů není efektivní a 

ekonomický. Stává se, že nádoby nejsou vyvezeny včas nebo naopak v době svozu nejsou zcela 

naplněny. Tomu bychom v budoucnosti chtěli předejít, a to zavedením moderního systém sběru a 

svozu odpadů, který bude schopen mj. množství odpadů v nádobách monitorovat a organizovat 

efektivní svozové trasy. S tím souvisí projekt nákupu svozových vozidel, který bude realizovat 

společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. 

  

Záměrem projektu je tedy modernizace systému sběru tříděného odpadu a navýšení jeho kapacity. 

Projektu se konkrétně týká nákup nádob různých velikostí, které svým provedením odpovídají 

požadavkům dnešní doby na design, snadné a přístupné užívání, možnost zabudování IT technologií 

apod. 

  

Popis nádob: 

- Výklopná odpadní nádoba 



- Boční výsyp 

- Estetické provedení, zaoblené hrany, jemný a hladký povrch, neutrální barvy 

- Snížená přístupová výška 

- Pedál pro snadné otevření 

- Páka pro lehkou manipulaci 

- Velké otvory 

- Široké výklopné víko 

- Identifikační pásky na víku 

- Možnost zabudování chytrých technologií (kontrola naplnění, řízení uživatelského přístupu, řízení 

teploty, skříň pro elektronické komponenty) 

- Kapacita 3200 l 

- Kapacita 2200 l 

- Kapacita 1100 l 

  

V důsledku realizace projektu se očekává: 

• Navýšení kapacity vyseparovaných složek odpadů. 

• Uživatelský komfort 

• Zefektivnění systému sběru a svozu odpadů 

• Rozšíření možností následného využití odpadů.  

• Snížení nákladů a zatížení životního prostředí spojeného s následným nakládáním s vytříděnými 

složkami odpadů. 

Navýšení kapacity systému sběru je plánováno na 395 t/rok.  

  

Na uvedený projekt bude požádáno o dotaci v rámci režimu de minimis. Procento žádané dotace je 85 

%, projekt bude dofinancován z nezapojených účelově vázaných finančních prostředků od společnosti 

EKO-KOM,a.s.. 

  

Navrhovaná technika a technologie 

   

Sběrné nádoby Počet ks Nutnost investice Pracovní operace 

2000 l plast/kovy 106 Ano Oddělený sběr odpadu 

2000 l papír 106 Ano Oddělený sběr odpadu 

2000 l sklo 105 Ano Oddělený sběr odpadu 

1100 l BRKO 5 Ano Oddělený sběr odpadu 

Celkem 322 322     

  

  

Realizační náklady projektu 

  

Položka 

investičního 

majetku 

Počet ks Jednotková cena 

(Kč/nádoba) bez 

DPH 

Cena celkem v Kč Cena celkem v Kč 

+ DPH 21% 

Sběrná nádoba 

2000 l na 

plast/kovy 

106 26 000,00 2 756 000,00 3 334 760,00  

Sběrná nádoba 

2000 l na papír 

106 26 000,00 2 756 000,00 3 334 760,00  

Sběrná nádoba 

2000 l na sklo 

105 26 000,00 2 730 000,00 3 303 300,00  

Sběrná nádoby 

1100 l na BRKO 

5 5 000,00 25 000,00 30 250,00 

Celkem 322 322   8 267 000,00 10 003 070,00 

  

  

Dalším realizačním nákladem projektu je projektová příprava. Jedná se o uznatelné náklady, které 



celkově činí 335 170,00 Kč/vč. DPH. 

  

Případné získání dotace a realizace projektu znamená výměnu odpadových nádob na tříděné odpady 

na cca 1/3 odpadových stanovišť ve městě. V dalších letech bude následovat postupná obměna na 

všech kontejnerových stanovištích, která bude financována z účelově vázaných finančních prostředků 

získaných od společnosti EKO-KOM, a.s.  

 

 


