
Zápis č. 2 

z jednání Komise pro odpadové hospodářství Rady města Přerova 

ze dne 09. 03. 2023 

 

Přítomni: 

Ing. Petr Školoud 

Ing. Lenka Jüngling 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Miroslav Frank 

Mgr. Jan Ponížil 

Ing. Bohumír Střelec 

Ing. Petr Měřínský 

 

Hosté: 

Ing. Tomáš Navrátil 

 

Program: 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 
2. Smlouva o výpůjčce na velkoobjemový kontejner se společností Asekol a.s. 
3. Informační tabule v rámci osvěty pro občany. 
4. Jednorázové elektronické cigarety – informace občanům, jak s nimi nakládat. 
5. Naplánování prohlídky jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady provozovaných společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 
6. Různé. 
 

Zápis: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

Předseda komise Ing. Petr Měřínský zahájil jednání prohlášením o jeho řádném svolání a zjištěním 

usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo konstatováno, že komise je 

usnášeníschopná. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o programu jednání. 

Ing. Petr Měřínský navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro odpadové hospodářství po projednání schvaluje program 2. jednání. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

2. Smlouva o výpůjčce na velkoobjemový kontejner se společností Asekol a.s. 

Předseda komise stručně informoval o povinnostech obcí vyplývajících z nového zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech v platném znění. 

 

Členové komise byli informováni o tom, že Statutární město Přerov má uzavřenou smlouvu o 
spolupráci při zpětném odběru elektrozařízení se společností Asekol a.s. Tato společnost od města 



přebírá zejména zpětně odebrané televizory a monitory ze sběrných dvorů. Tyto jsou v halách SD volně 
ložené a při příjezdu přepravce musí být naloženy kus po kusu. Zástupce společnosti nabídl 38 m3 
kontejner na sběr televizorů a monitorů, který by mohl být umístěn na sběrném dvoře Na Hrázi. Zpětně 
odebrané televize a monitory by se naskladňovaly přímo do kontejneru a odpadla složitá a pracná 
nakládka při odvozu. Na kontejner musí být uzavřena smlouva o výpůjčce, kterou schvaluje Rada města 
Přerova. 
 
Předseda komise nechal hlasovat o doporučení Radě města Přerova schválit uzavření smlouvy o 

výpůjčce velkoobjemového kontejneru na sběr televizorů a monitorů se společností Asekol a.s. 

Ing. Petr Měřínský navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro odpadové hospodářství doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření smlouvy o 

výpůjčce velkoobjemového kontejneru na sběr televizorů a monitorů se společností Asekol a.s. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

3. Informační tabule v rámci osvěty pro občany. 

Předsedou komise byly předloženy vzory informačních tabulí. V případě, že komise podpoří tuto 

aktivitu, budou na dalších jednáních vytypovány lokality, kam informační tabule instalovat. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o podpoře projektu instalace informačních tabulí v rámci osvěty pro 

občany. 

Ing. Petr Měřínský navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro odpadové hospodářství podpoří projekt instalace informačních tabulí v rámci osvěty pro 

občany. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

4. Jednorázové elektronické cigarety – informace občanům jak s nimi nakládat. 

Elektronické cigarety stejně jako ostatní elektrozařízení podléhají zpětnému odběru. Mohou se 

vhazovat do červených kontejnerů na drobné elektro rozmístěných po městě, odevzdávat ve sběrných 

dvorech, nebo prodejnách s boxy na drobné elektro. V rámci osvěty by bylo dobré občany informovat 

formou tiskové zprávy či reportáže, jak s jednorázovými elektronickými cigaretami nakládat. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o doporučení informování občanů formou tiskové zprávy či 

reportáže, jak nakládat s jednorázovými elektronickými cigaretami. 

Ing. Petr Měřínský navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro odpadové hospodářství doporučuje informování občanů o správném nakládání 

s jednorázovými elektronickými cigaretami. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

5. Naplánování prohlídky jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady provozovaných společností 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 



Zájemci o exkurzi se nahlásí jednateli společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. Ing. Petru 

Měřínskému. 

 

6. Různé 

a) Ing. Lenka Jüngling předložila materiál týkající se otevření ReUse centra v prostorech města. 

V závěru materiálu je požadováno předložení Radě města, aby uložila příslušným pracovníkům 

magistrátu prozkoumat možnosti rozšíření tohoto projektu. Prostory, provozovatel, možné 

cesty financování, a to do červnového zasedání komise. 

 

b) Členové komise si vyžádali předložení ročních nákladů na přistavování VOK z doby, kdy ještě 

byly kontejnery přistavovány do ulic města. 

 

c) Členy komise bylo navrženo pozvat Martina Šmídu, který zastupuje Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje, a.s., pro prezentaci vize nakládání s odpady. 

 

d) Členové komise žádají, aby na dalším jednání nebyly nápoje v PET lahvích ale skleněných 

karafách. 

 

e) Komise doporučuje Radě města, aby na svých zasedáních nahradili nápoje v PET lahvích za 

nápoje ve skleněných obalech. 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 17:15 hodin. 

 

Na základě požadavku předsedy komise Ing. Petra Měřínského se 3. jednání komise OH uskuteční 

09.05.2023. Hlavním tématem bude setrvání města ve společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje, a.s. 

 

V Přerově dne 22.03.2023 

 

Zapsala: Ing. Eva Kousalová 

organizační pracovník komise 

 

 

         Ing. Petr Měřínský v.r. 

            předseda komise 

 

Přílohy 

Usnesení z 2. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – usnesení 

 

Usnesení č. 2 

Komise pro odpadové hospodářství 

ze dne 09.03.2023 

 

 

Usnesení k bodu 1 

KOH/02/01/2023  Zahájení a schválení programu jednání 

Komise pro odpadové hospodářství po projednání schvaluje program 2. jednání. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

Usnesení k bodu 2 

KOH/02/02/2023 Smlouva o výpůjčce na velkoobjemový kontejner se společností 

Asekol a.s. 

 

Komise pro odpadové hospodářství doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření smlouvy o 

výpůjčce velkoobjemového kontejneru na sběr televizorů a monitorů se společností Asekol a.s. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

Usnesení k bodu 3 

KOH/02/03/2023  Informační tabule v rámci osvěty pro občany. 

Komise pro odpadové hospodářství podpoří projekt instalace informačních tabulí v rámci osvěty pro 

občany. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

Usnesení k bodu 4 

KOH/02/04/2023 Jednorázové elektronické cigarety – informace občanům jak s nimi 

nakládat. 

 

Komise pro odpadové hospodářství doporučuje informování občanů o správném nakládání 

s jednorázovými elektronickými cigaretami. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský v.r. 

            předseda komise 

 


