
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ 
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
 Předmětem smlouvy je zajištění provozu stanoveného systému nakládání s komunálním odpadem 
(KO) na území statutárního města Přerova a jeho místních částí, a to v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s předpisy souvisejícími.  

 
 

1.1. Upřesňující podmínky pro zhotovitele: 

 Objednatel požaduje zajištění vybavení obyvatelstva sběrnými nádobami na KO dle platné 
vyhlášky a souvisejících platných vnitřních předpisů a jejich správu 

 Objednatel požaduje zajištění svozu a likvidace směsného i tříděného KO ze všech typů sběrných 
nádob dle schváleného harmonogramu svozu pro daný kalendářní rok 

 Objednatel požaduje zajištění svozu a úklidu KO ze všech lokalit, které nejsou vybaveny sběrnými 
nádobami a podléhají pravidelnému svozu odpadů (pytlový sběr, úklid stanovišť, příp. jiné) 

 Objednatel požaduje pravidelné odstraňování nahodile vznikajících černých skládek na území 
města Přerova a jeho místních částí 

 Objednatel požaduje zajištění provozu 2 sběrných dvorů dle schválených provozních řádů vč. 
zajištění příjmu odpadů od občana přímo na skládku nebo kompostárnu 

 Objednatel požaduje zajištění svozu a likvidace KO z odpadkových košů na území města Přerova 
a místních částech 

 Objednatel požaduje zajištění mobilního svozu a likvidace nebezpečného odpadu, objemného 
odpadu a elektroodpadu v místních částech Přerova dle schváleného harmonogramu  

 Objednatel požaduje vedení průběžné evidence odpadů předaných zhotoviteli dle platné 
legislativy, která je předmětem samostatného paušálu zahrnutého v ceně smlouvy 

 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a potřebnou součinnost pro 
zpracování ročního hlášení o druzích, množstvích a způsobech nakládání s odpadem původce 
komunálních odpadů Statutárního města Přerov za uplynulý kalendářní rok a pro zpracování 
faktur ve vztahu ke kolektivním systémům (např. EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, 
EKOLAMP, ECOBAT). Zhotovitel vystavuje na základě plné moci faktury pro společnost EKO-
KOM jménem objednatele.  

 Zhotovitel informuje o rozsahu provedených prací způsobem uvedeným ve smlouvě  
 
 
 

2. VÝKLAD POJMŮ A VYMEZENÍ SOUVISEJÍCÍCH 

ČINNOSTÍ 
 
 

2.1. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD: 
 
a) Sběrné nádoby 110 - 3200 litrů a odpadkové koše 

 
Sběr a svoz směsného KO, odloženého do odpadkových košů, sběrných nádob o objemu 1100 - 3200 
litrů a 110–240 litrů s četností svozu dle dohodnutého ročního harmonogramu svozu předloženého 
dodavatelem k 31.8. daného kalendářního roku. Odpadkové koše a sběrné nádoby 1100 - 3200 litrů 
(aktuální počet viz GIS) jsou trvale umístěny na stanovených veřejně přístupných stanovištích. Sběrné 
nádoby 110–240 litrů jsou zčásti umístěny na veřejně přístupných stanovištích a zčásti jsou předány 
k odkládání odpadu fyzickým osobám, které ve stanoveném termínu svozu zajišťují zpřístupnění 
nádoby pro svozovou techniku. Odpadkové koše jsou ve vlastnictví objednatele. Sběrné nádoby 110 – 
3200 litrů jsou ve vlastnictví dodavatele služby. Objem sběrných nádob, jakož i počet a umístění 
stanovišť, lze dle potřeby funkčnosti systému ve městě Přerově měnit. Součástí této činnosti je též 
průběžné vyhodnocování veřejně přístupných stanovišť sběrných nádob z hlediska stavu a 
optimálního umístění stanovišť a stavu a optimálního počtu nádob a podávání návrhů objednateli na 
výměnu, opravy, případné změnu počtu nádob či počtu stanovišť, resp. na změnu harmonogramu 



svozu. U veřejně přístupných stanovišť dodavatel odpovídá za aktualizaci pasportu nádob v GIS 
objednatele. 
 

b) Odpad odložený mimo nádoby - úklid veřejných stanovišť a pytlový sběr  
Sběr a svoz směsného KO, odloženého na stanovených místech pro pytlový sběr v zahrádkářských a 
chatových oblastech (aktuální počet a umístění viz GIS), dle dohodnutého ročního harmonogramu 
svozu předloženého zhotovitelem k 31.8. daného kalendářního roku a dále odklizení KO odloženého 
mimo sběrné nádoby na veřejně přístupných stanovištích sběrných nádob 1100 – 3200 litrů 
(celoročně), včetně nádob na odkládání vytříděných využitelných složek KO. Počet a umístění míst 
pro pytlový sběr lze dle potřeby funkčnosti systému měnit. Součástí této činnosti je též průběžné 
vyhodnocování a podávání návrhů objednateli na zvýšení (snížení) počtu stanovišť, resp. na změnu 
harmonogramu svozu. Zhotovitel odpovídá za aktualizaci pasportu stanovišť v GIS objednatele. 
  

c) Černé skládky na pozemcích města jsou likvidovány na základě požadavku objednatele. 
 

d) Odstranění svezeného (sebraného) odpadu  
Svezený směsný KO bude odstraněn na zařízení provozovaném dodavatelem nebo předán 
k odstranění jiné oprávněné osobě. Tuto činnost zhotovitel doloží každý měsíc údaji z průběžné 
evidence KO a na požádání objednatele též vážními lístky, ze kterých bude zřejmé, že se vztahují ke 
KO objednatele. Tento doklad bude součásti měsíčního vyúčtování služeb. 
 
 

2.2. OBJEMNÝ ODPAD: 
 
a) Sběrné nádoby 5 - 10m3 - Velkoobjemové kontejnery 

Sběr a svoz objemného odpadu, odloženého do sběrných nádob 5 - 10m3 (velkoobjemových 
kontejnerů – dále jen „VOK“) bude realizován trvalým, dočasným nebo krátkodobým umístěním na 
stanovené veřejně přístupné stanoviště dle potřeb po celý rok (aktuální stanoviště viz GIS). VOK 
poskytne zhotovitel a jejich počet, jakož i počet a umístění stanovišť, lze dle potřeby funkčnosti 
systému měnit.  
 

b) Sběrné nádoby 5-40m3  
 
Zajištění dostatečné kapacity a plynulosti chodu sběrných dvorů pravidelnými vývozy ze 
sběrných dvorů. 
 

c) Mobilní svoz objemného odpadu – zajištění dostatečné kapacity personálu a techniky, 
v případě požadavku na tuto formu služby. 

 
d) Odstranění svezeného odpadu  

Svezený objemný odpad bude odstraněn buď na zařízení provozovaném zhotovitelem nebo předán 
k odstranění jiné oprávněné osobě. Tuto činnost zhotovitel doloží každý měsíc údaji z průběžné 
evidence KO a na požádání objednatele též vážními lístky, ze kterých bude zřejmé, že se vztahují ke 
KO objednatele. Tento doklad bude součásti měsíčního vyúčtování služeb. 

 
 

2.3. VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU: 
 
a) Sběrné nádoby 120– 3200 litrů 

Sběr a svoz využitelných složek KO odložených do sběrných nádob 120– 3200 litrů. Odděleně 
odkládány jsou tyto složky: 

- „Papír“ do nádob s modrými znaky (aktuální počet viz GIS) s četností odsouhlasenou pro 
daný kalendářní rok 

- „Sklo“ (směsné) do nádob se zelenými znaky (aktuální počet viz GIS) s četností 
odsouhlasenou pro daný kalendářní rok 

- „PET-láhve a nápojové kartony“ do nádob se žlutými znaky (aktuální počet viz GIS) 
s četností odsouhlasenou pro daný kalendářní rok 

- „Kovy“ do nádob s šedými znaky a nebo se žlutými znaky v rámci společného sběru 
s plastovým odpadem (aktuální počet viz GIS) s četností odsouhlasenou pro daný kalendářní 
rok 



- „BRKO“ do nádob s hnědými znaky (aktuální počet viz GIS) s četností odsouhlasenou pro 
daný kalendářní rok. Dále do VOK s hnědými znaky nebo označenými nápisem BIOODPAD. 
 

- Sběrné nádoby jsou umístěny na stanovených veřejně přístupných stanovištích, nebo 
jsou předány k odkládání odpadu fyzickým osobám, které ve stanoveném termínu svozu 
zajišťují zpřístupnění nádoby pro svozovou techniku.  
 
Sběrné nádoby jsou vlastnictvím objednatele a nebo společnosti EKO-KOM, a.s., od níž 
může mít objednatel sběrné nádoby v bezplatné výpůjčce. Jejich objem, jakož i počet a 
umístění stanovišť a četnost svozu, lze dle potřeby funkčnosti systému ve městě Přerově, a 
jeho místních částech měnit. Součástí této činnosti je též průběžné vyhodnocování veřejně 
přístupných stanovišť sběrných nádob z hlediska stavu a optimálního umístění stanovišť a 
stavu, označení a optimálního počtu nádob a podávání návrhů objednateli na výměnu, opravy, 
případné změnu počtu nádob či počtu stanovišť, resp. na změnu harmonogramu svozu. 

 
b) Dotřídění, úprava a využití 

Dotřídění, úprava a konečné využití využitelných složek KO (Papír, Sklo, Kovy, PET-láhve a 
nápojové kartony, BRKO), včetně odstranění zbytkového odpadu po dotřídění, nebo předání 
využitelných složek KO jiné oprávněné osobě k dotřídění, úpravě či konečnému využití. Toto 
doloží zhotovitel každý měsíc u každé využitelné složky údaji z průběžné evidence KO a na 
požádání objednatele též vážními lístky, ze kterých bude zřejmé, že se vztahují ke KO 
objednatele, nebo dokladem o předání jiné  oprávněné osobě. Tento doklad bude součásti 
měsíčního vyúčtování služeb. Výnosy z prodeje, jakož i náklady na likvidaci jsou plně v režii 
dodavatele služby. 

 
c) Sběr a svoz využitelných složek KO, odložených na stanovených místech (např. sběr větví 

z míst určených pro odkládání, pytlový sběr apod.) (aktuální počet a umístění viz GIS), dle 
dohodnutého ročního harmonogramu svozu předloženého zhotovitelem k 31.8. daného 
kalendářního roku. Počet a umístění stanovených míst pro sběr využitelných složek KO lze dle 
potřeby funkčnosti systému měnit. Součástí této činnosti je též průběžné vyhodnocování a 
podávání návrhů objednateli na zvýšení (snížení) počtu stanovišť, resp. na změnu 
harmonogramu svozu. Dodavatel odpovídá za aktualizaci pasportu stanovišť v GIS 
objednatele. 

 
 

2.4. NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU: 
 
a) Mobilní sběr nebezpečných složek 

Provedení (nebo zajištění oprávněnou osobou) mobilního sběru a svozu nebezpečných složek KO 
v 11 částech města venkovského typu (Přerov III-XIII), včetně zajištění informovanosti obyvatel (na 
vývěsce příslušné části města, letáky do domácností). Mobilní sběr je prováděn dvakrát ročně (jaro, 
podzim) dle dohodnutého harmonogramu. 
 

b) Odstranění nebo využití nebezpečných složek 
Nebezpečné odpady shromážděné prostřednictvím sběrných dvorů nebo mobilním sběrem budou 
využity nebo odstraněny buď na zařízení provozovaném dodavatelem nebo předány k využití nebo 
odstranění jiné oprávněné osobě. Tuto činnost zhotovitel doloží dokladem o předání podle 
jednotlivých druhů nebezpečných složek KO. Tento doklad bude součástí měsíčního vyúčtování 
služeb 
 

2.5. OSTATNÍ ČINNOSTI: 
 
a) Evidence 

Vedení průběžné evidence KO dle platných právních předpisů, jejichž původcem je Statutární město 
Přerov, a její předání objednateli k termínu měsíčního vyúčtování služeb, nejpozději však vždy do 15. 
dne měsíce následujícího po měsíci, za který byla evidence provedena 

 
 
 
 



b) Správa sběrných nádob 
Správa sběrných nádob ve vlastnictví objednatele – zajištění údržby, oprav a případné dodání (při 
ukončení životnosti) sběrných nádob a obnovy označení sběrných nádob informačními nápisy resp. 
samolepkami (Papír, Sklo, Kovy, PET-láhve a nápojové kartony, BRKO), případně inventárními čísly, 
či jinou odsouhlasenou identifikací (např. čipy, čárové kódy) a dále vedení provozní evidence 
sběrných nádob, která bude obsahovat pro každou nádobu tyto údaje: typ nádoby a její umístění.  
 
Správa sběrných nádob ve vlastnictví zhotovitele - zajištění údržby a oprav sběrných nádob a obnovy 
označení sběrných nádob informačními nápisy resp. Samolepkami a identifikací ve stejném režimu 
jako nádoby ve vlastnictví objednatele. Zajištění obnovy nádob po ukončení jejich životnosti. 
 
Správa sběrných nádob ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a.s. – zajištění informování objednatele 
o poškození nebo zničení sběrných nádob (nádoby jsou označeny kovovým štítkem kolektivního 
systému).  
 
Zajištění čistoty nádob umístěných na veřejně přístupných místech jejich vymytím, bude prováděno na 
základě dohody, mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
 

c) Obměna a rozšíření sběrných nádob 
Na základě požadavku objednatele při rozsáhlých změnách, či obnově, zajištění dodání sběrných 
nádob, převzetí dodaných sběrných nádob, jejich uskladnění do doby distribuce, označení 
inventárním číslem, či jinou dohodnutou identifikací, jejich distribuce na stanoviště nebo předání 
fyzické osobě. V případě výměny nádob a ukončení jejich životnosti, též odstranění a zajištění 
likvidace vyřazených nádob v souladu s platnou legislativou. V případě nádob na separovaný odpad, o 
tomto bude objednatel informován např. kopií vyřazovacího protokolu a pořízenou fotodokumentací. 
 

d) Dodání a obnova značení 
Dodání a obnovování označení míst pro pytlový sběr a jiné (výroba a instalace informační tabulky – 
kovový sloupek, plech na sloupku formátu A4, nápis) na základě podnětů od odpovědného zástupce 
objednatele a vlastního zjištění.  
Dodání a případná obnova označení informativními tabulkami u zrušených stanovišť pro pytlový sběr, 
míst s častým výskytem černých skládek na základě dohody s odpovědným zástupcem objednatele. 
 
 

2.6. PROVOZ SBĚRNÝCH DVORŮ 
 
Na území Statutárního města Přerov jsou občanům k dispozici dva sběrné dvory a to Sběrný dvůr „Na 
Hrázi 17“ a Sběrný dvůr „Gen. Fajtla 3422“, kdy provoz zajišťuje zhotovitel.  
 
Sběrné dvory jsou určeny pro příjem nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, 
elektroodpadu a všech využitelných (tříděných) složek komunálního odpadu, případně stavebního 
odpadu. Do sběrných dvorů odkládají tyto odpady zdarma pouze občané s trvalým pobytem v Přerově 
a jeho místních částech. Povinností zhotovitele je požadovat po občanovi prokázání jeho trvalého 
pobytu na tomto území. 
 
Podkladem pro fakturaci je výkaz práce, kde je uveden počet skutečně odpracovaných hodin na obou 
těchto SD, v rámci dohodnuté otevírací doby SD. 
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