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Vyjádření ve věci: 

 

„MODERNIZACE SBĚRU ODPADU MĚSTA PŘEROVA“  

Z podhledu případných dopadů této změny do městského prostoru 

 

 

 

Vyjádření je podáváno na základě podnětu ze zastupitelstva města, kde byl záměr modernizace 

předložen. 

 

K záměru byly ze strany Odboru správy majetku a komunálních služeb předloženy pouze odkazy na 

parametry a vzhled odpadových nádob a videa popisující způsob manipulace s těmito nádobami.  

 

Současný stav 

V současnosti jsou na území města používány pro uložení tříděného odpadu převážně plastové 

kontejnery o objemu 1100 l (v x š x h = 1465x1370x1070), nádoby 240 l (1070x580x730) a menší 

nádoby 120 l (930x550x480). Tyto nádoby jsou umístěny ve skupinách na vybraných místech. A to 

buď na chodníku, či v zeleném pásu podél vozovky – někde i v oblouku zatáček, a nebo, zejména na 

sídlištích, ve stabilizovaných místech s vizuálním ohrazením (zděným či nově z tahokovu) případně se 

zastřešením. Stabilizovaná kontejnerová stání jsou zpravidla v místech při chodníku, či blíže vstupům 

do objektů.  

Počty nádob na jednotlivých stanovištích jsou proměnlivé, většinou se jedná minimálně o 3 nádoby 

(směsný odpad, papír, plast), spíše ale o 5 a více nádob (směsný odpad 2x, papír, plast, sklo, bio 

odpad…).  

Vyvážení je prováděno svozovým vozem s úchopem v zadní části vozidla, pro uchopení nádoby je 

nutná předchozí manipulace s kontejnerem – jeho posun a nasazení na výsypové rameno vozu a 

následné zpětné umístění kontejneru na místo. Pro přístup ke stabilizovaným kontejnerovým stáním 

dále od komunikace je většinou vyhrazen (zákaz stání) prostor cca jednoho parkovacího místa. 

V současné době jsou v systému GIS zmapována všechna místa kontejnerových stání včetně množství 

kontejnerů, která zde jsou umístěna.  

 

Rekapitulace záměru modernizace 

Záměr modernizace spočívá, dle poskytnutých informací, v nahrazení technologie svozu a manipulace 

s kontejnery – kontejner je vysypán do vozu pomocí automatizované ruky na boční straně vozu bez 
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potřeby další manipulace s kontejnerem na místě a s tím související nahrazení stávajících kontejnerů 

za nádoby o vyšší kapacitě 2200l (1780x1385x1510) či 3300l (1780x1764x1510), které jsou opatřeny 

bočními úchyty pro zdvih. 

 

Vyhodnocení dopadu řešení do městského veřejného prostoru 

Dopad modernizace technologie do městského prostoru je nutno posuzovat ze dvou hledisek.  

Prvním hlediskem zvětšení kontejnerů. V některých místech, kde jsou kontejnery ve stabilizovaných 

ohrazených místech, nebo například při umístění na hraně komunikace v pruhu pro podélné 

parkování může zvýšení hloubky kontejneru cca o 50 cm představovat problém – tedy nevejdou se do 

daného prostoru či osoba manipulující s odpadem se dostává mimo pruh vyhrazený pro podélné 

parkování a může být ohrožena projíždějícími vozidly. Zvýšení kontejnerů o cca 30 cm může dále 

zvyšovat optickou zátěž, kterou kontejnery v některých místech představují. Toto zvětšení kontejnerů 

je teoreticky možné kompenzovat úbytkem potřebných nádob. 

 

Druhým hlediskem je manipulace s kontejnery při vývozu odpadu. Tyto jsou nakládány z boční strany 

vozidla, které musí dojet podélně a rovnoběžně k delší straně kontejneru a následně je boční rukou 

kontejner zvednut a vysypán a ukládán zpět na místo.  Zjednodušeně je tedy nutné, aby kontejnery 

byly umístěny podélně při hraně komunikace, po které vůz přijíždí.  Tento systém je vhodný do 

standardního uličního městského prostoru. Pro sídlištní urbanismus, kde jsou kontejnerová stání 

umístěná např. kolmo na komunikaci, jsou stabilizovaná (obezděná či přestřešená) např. při vstupu 

do objektu by bylo nutné, s ohledem na technologii vývozu, pozičně i stavebně tato místa upravit, 

tedy přesunout je podél přístupových komunikací do míst zeleného pásu, případně do pásu 

vyhrazeného dnes pro podélné parkování. V některých případech lze uvažovat o příjezdu po 

chodníku, tento by však musel umožnit pojezd vozidla požadované tonáže. 

 

Doporučení 

Vzhledem k výše uvedenému a k faktu, že je cílem, aby byl nový systém efektivní a využitelný pro 

většinu kontejnerových míst, doporučuji před rozhodnutím o modernizaci technologie  

prověřit skutečné množství kontejnerových míst, kde bude tato náhrada technicky proveditelná bez 

zásahu, kde bude vyžadován zásah do stavebních konstrukcí a kde bude potřebné přemístění 

kontejnerových stání k hraně komunikace a jaký bude dopad tohoto přemístění do parkovacích stání. 

 

Před nějakou dobou vznikl na Odboru koncepce a rozvoje na základě požadavku zadání z Rady města 

materiál zabývající se možností osazení podzemních kontejnerů na odpad v některých místech.  Záměr 

realizace podzemních kontejnerů nebyl následně dále rozvíjen mimo jiné s ohledem na případný 
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požadavek na výměnu technologie svozu odpadu.  Vzhledem k faktu, že nová technologie je nyní 

předmětem řešení doporučuji zvážit, zda není možné zvolit technologii svozu tak, aby minimálně na 

vybraných místech historického centra města bylo možné do budoucna podzemní kontejnery 

realizovat.  

 

 

V Přerově dne 25.9. 2019 

Ing. arch. Alice Michálková 

městský architekt 


