
Pořadové číslo:  11/3.1.3 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 24.01.2020 

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Ing. Bohumír Střelec, radní 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Hedvika Pospíšilová, vedoucí oddělení 

Ing. Eva Kousalová, referentka 

Název návrhu: 

Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí informaci o přípravě projektu navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov. 

 

2. 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 

315 388,1 * + 7 900,0 323 288,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3725 520 Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů (EKO-

KOM) 

5 000,0 - 3 200,0 1 800,0 

 520 Projektové dokumentace 

(správa majetku) 

0,0 + 363,0 363,0 

3725 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210604 

– Navýšení kapacity 

dotřiďovací 

linky Přerov (EKO-KOM)) 

0,0 + 10 737,0 10 737,0 

 

 

 

 



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. 

Záměrem projektu je navýšení kapacity stávající třídicí linky o 405 tun odpadů za rok. 

Projekt řeší rekonfiguraci dotřiďovací linky za účelem možnosti separace dalších materiálů, zejména 

magnetických a nemagnetických kovů. V rámci projektu budou pořízeny komponenty na dotřiďovací 

linku a lis na separovaný odpad. 

Tento projekt navazuje na rozhodnutí města pro kompletní modernizaci v oblasti odpadů, spočívající 

ve vybudování nového systému sběru komunálních odpadů (či odpadům podobným KO), vlivem 

čehož dojde i k navýšení množství vytříděného odpadu. Těžištěm je pořízení nových nádob různých 

velikostí na 5 složek separovaného odpadu, mimo jiné kovových obalů, které se budou sbírat společně 

s plastovými obaly a tetrapaky.  

 

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

Třídící linka byla uvedena do provozu v roce 1995, v roce 2013 byla částečně zrekonstruována - bylo 

provedeno nové opláštění linky, výměna pásového dopravníku a částečná oprava elektroinstalace a 

topení. V současné době je linka na hranici výkonnosti a nevyhovuje požadavku na navýšení třídění 

separovaných odpadů. V rámci plánované změny svozu separovaných odpadů, rekonstrukce a 

rozšíření sběrného dvora a plánovaného navýšení třídění odpadů z města Přerova o 500 tun bude nutná 

její postupná rekonstrukce. Linka by v rámci navrhované rekonstrukce a modernizace měla být 

vybavena novým lisem, který by byl schopen lépe lisovat vytříděné odpady, dále by zde měl být 

osazen pneumatický odsavač folie a také doplněny nové pneumatické a pásové dopravníky pro 

dopravu folií a slisovaných balíků vytříděného odpadu mimo halu separace. 

Linka bude dále dovybavena separátory železných a ostatních kovových nečistot. Všechna tato 

opatření povedou k navýšení kapacity třídící linky a přispějí k tomu, že město Přerov bude v rámci 

nového Zákona o odpadech připraveno lépe plnit podmínky tohoto zákona a také zavést nový systém 

svozu a separace odpadů. 

TSMPr doporučují jako provozovatel třídící linky odsouhlasení tohoto materiálu a podání žádosti o 

dotaci.   

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 11 100 000 Kč na projekt navýšení kapacity dotřiďovací linky. V případě schválení 

výše uvedeného návrhu budou k financování projektové dokumentace a realizace akce převedeny 

účelové prostředky z minulých let a dofinancována bude z finančních prostředků pro letošní rok (jedná 

se o účelové zdroje získané od společnosti EKO-KOM, a.s.). 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí: 

Odbor STAV doporučuje schválit předložený návrh usnesení. 

 

Odbor řízení projektů a investic: 

Odbor  řízení  projektů  a  investic,  doporučuje schválit  návrh  usnesení  do  RM v předloženém  

znění.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Projekt navýšení kapacity dotřiďovací linky navazuje na již schválený projekt modernizace systému 



sběru tříděného odpadu a navýšení jeho kapacity, který se týká nákupu nádob různých velikostí, které 

svým provedením odpovídají požadavkům dnešní doby na design, snadné a přístupné užívání, 

možnost zabudování IT technologií apod.  

V rámci tohoto projektu bude zavedeno třídění kovových obalů do nádob společně s plastovými obaly 

a tetrapaky. Proto je nutné, dovybavit dotřiďovací linku technologíí, umožňující následné třídění takto 

sbíraných odpadů. 

Předpokladem je také navýšení množství vytříděných odpadů cca o 405 t/rok a i tomuto je nutné 

dotřiďovací linku uzpůsobit. 

  

Rada města na svém 31. zasedání, konaném dne 30. 1. 2020 uložila 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 "Navýšení kapacity dotřiďovací 

linky Přerov." 

Na uvedený projekt bude požádáno o dotaci v rámci režimu regionální podpory. Procento žádané 

dotace je 25 %. Projekt bude dofinancován z účelově vázaných finančních prostředků od společnosti 

EKO-KOM,a.s.. 

  

Technický popis pořizované techniky: 

  

Dodtřiďovací linka: 

Rekonfigurace linky má za úkol zajistit: 

 Maximalizaci automatického třídění 

 Maximalizaci automatického vynášení materiálů do sběrných nádob mimo halu 

 Automatickou separaci magnetických a nemagnetických kovů 

 Automatickou separaci fólií 

 Zvýšení účinnosti lisování 

 Zachování možnosti manuálního dotřiďování 

 Minimalizaci pohybu techniky po hale třídírny, uvolnění prostoru 

 Možnost režimových změn pro třídění dalších materiálů 

 Zachování a zvýšení třídícího výkonu 

 Zlepšení ekonomiky sběru, svozu a dotřiďování zavedením nových komodit – zejména kovů 

  

Komponenty: 

 Kabina separace fólií 

 Pneumatická cesta separovaných fólií 

 Nadpásový magnetický separátor 

 Vynášecí pásový dopravník magnetických kovů 

 Elektrostatický (eddy current) separátor 

 Vynášecí pásový dopravník výmětů 

 Roznášecí pásový dopravník výmětů 

 Perforátor PET lahví 

 Válečková dráha balíků 

 Pomocné ocelové konstrukce 

 Stavební úpravy a doplňkové práce včetně elektro úprav a MaR 

  

Lis:  

 Lisovací tlak 65 tun 

 Elektrický příkon 

Zakoupen bude výkonnější lis z důvodu jeho současného kapacitně nevyhovujícího stavu (lisovací tlak 

50 t) a vyšší využitelnosti transportní kapacity a tím snížení ceny za logistiku materiálu – zejména u 

TAP. 

  

Realizační náklady projektu 

   

Položka Počet ks Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč Cena celkem v Kč 



investičního 

majetku 

bez DPH + DPH 21 % 

Komponenty pro 

dotřiďovací linku 

1 5 010 000 5 010 000 6 062 100 

Lis 1 3 850 000 3 850 000 4 658 500 

Celkem   8 860 000 10 720 600  

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

celkově činí 363 000,00 Kč/vč. DPH.  

 

 


