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Občané mají právo o svém městě rozhodnout sami. 
Kdy vyhlásíte slíbené referendum o spalovně?
Pokud čtenáři četli březnové Přerovské listy, pak si jistě vzpo-
menou, že mě primátor Puchalský vyzval k předložení kon-
struktivních návrhů a podnětů, jak efektivně nakládat s od-
pady. Já jeho výzvu přijímám. A pro začátek budu velmi struč-
ný:  Pane primátore, dodržte váš vlastní koaliční program Plán 
pro Přerov 2014–2018 a dejte lidem možnost rozhodnout o této 
věci svým hlasem v referendu. Přiznejte občanům, že odpad se 
v Přerově spalovat bude. Nebude to sice v ZEVO , ale v soukromé 
společnosti. Jaký je v tom z hlediska životního prostředí rozdíl? 
Přiznejte, že žádný. Spalování odpadu je pořád jen spalováním 
odpadu. Po volbách jste slíbili referendum a respektování ná-
zoru občanů. Teď rozhodujete sami. Řekněte, kdy vyhlásíte re-
ferendum. Vždyť vy sám jste burcoval veřejnost proti spalování 
odpadu v Přerově, když jste byl v opozici. A dnes vám to nevadí? 
A vašim dětem a vnukům to také vadit nebude?  

Miloslav Skládal, předseda ČSSD

Kdo řídí naše město? Primátor už prý ne…
Vedení města Přerova v čele s primátorem Puchalským pode-
psalo memorandum o spalování odpadu se společností Veolia. 
V přerovské soukromé fi rmě Veolia se tak začne spalovat odpad. 
Budou to tisíce tun měsíčně, a to nejen z Přerova, ale i z okolních 
měst a obcí. Odpad se bude pravděpodobně přivážet těžkými ná-
kladními vozy. To vše představuje ekologickou zátěž pro Přero-
vany. A co z toho budou mít? Nic! Proč pan Puchalský nechtěl, 
aby stejnou službu pro město dělalo ZEVO, které by patřilo Olo-
mouckému kraji a statutárnímu městu Přerov? ZEVO, jehož zisk 
by šel do městské pokladny. Podle současného primátora Pu-
chalského peníze asi město a jeho občané nepotřebují. Jinak by 
nemohl udělat tak nerozvážné rozhodnutí. Já mu nerozumím. Co 
je špatného na tom, když občané, kteří musí strpět zhoršení ži-
votních podmínek kvůli spalování odpadu z okolních měst, mají 
tuto nepříjemnost alespoň fi nančně kompenzovanou podílem 
na zisku? Já si myslím, že by to tak mělo být. Ale nebude. Pri-
mátor Puchalský totiž veškeré zisky, které mohlo získat město, 
dobrovolně přenechal soukromé fi rmě. A teď se zaštiťuje tím, že 
nerozhodl on sám, ale rozhodly orgány města. Přitom to byl prá-
vě pan Puchalský, který se v minulosti spolupodílel na organizo-
vání demonstrace proti spalovně. Teď mu už nevadí a za všechno 
prý mohou orgány. Takže město už neřídí primátor, ale orgány. 
A kdo v těch orgánech sedí? No přeci Vladimír  Puchalský.

Daniel Vymětalík

Zjednodušování a předsudky
Působivé a klamné texty Skládala a alter ega Vymětalíka, strašá-
ků, mají především před komunálními volbami působit na city 
a názory přerovských voličů. Ale pozor! Nemají nic společného 
se znalostí věci výroby tepla a využití odpadu, natož povinností 
primátora vyhlásit referendum. 
Cituji usnesení zastupitelstva č. 1078/23/13/2014, mimo jiné: 
„Schvaluje změnu bodu 4 svého usnesení č. 478/11/11/2012 přija-
tého na 11. zasedání konaném dne 16. 4. 2012 tak, že nový text zní: 
„Ukládá primátorovi města Přerova, aby v případě, že studie pro-
veditelnosti doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova, 

předložil zastupitelstvu návrh na vyhlášení místního referenda 
v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.“

Časově usnesení zapadá do kontextu přípravy a projednání „Plá-
nu odpadového hospodářství Olomouckého kraje na léta 2015-2025“, 
blíže strana 13 - krajské cíle, mimo jiné podporovat výstavbu ZEVO 
na území  Olomouckého kraje. Nic víc a nic míň. Do dnešního dne 
neexistuje žádná studie proveditelnosti, která doporučuje vybudovat 
„krajské ZEVO“ na území našeho města. Není tedy splněna zavazují-
cí podmínka, kdy je primátor povinen předložit zastupitelstvu návrh 
na vyhlášení referenda, pánové! Text v „Plánu pro Přerov 2014-2018“, 
str. 10,  je politický projekt a vychází z výše citovaného usnesení za-
stupitelstva. Text Plánu není závazný, je pouze proklamativní. Pri-
mátora zavazuje jen podmíněné rozhodnutí obsažené v usnesení.
V  Přerovských listech 4/2018 jsem se velice podrobně a srozumi-
telně vyjádřil k „Memorandu o spolupráci“, bylo podepsáno dne 
21. 2. 2018, mimo jiné s cílem a účelem vypracovat studii ekono-
mické a technologické proveditelnosti. Nezaměňovat, Skládale 
a Vymětalíku, matete přerovskou veřejnost, se studií proveditel-
nosti k ZEVO Olomouckého kraje. Předběžný termín jejího vy-
hotovení je konec roku 2018. Bude nepochybně záležet na novém 
zastupitelstvu, radě města či novém primátorovi, zda k předložené 
studii na ekologickou modernizaci teplárny ve vztahu k možnému 
spalování pouze vytříděného směsného komunálního odpadu vy-
hlásí referendum, či ne, jak projekt projedná s veřejností a tak dále.

Pánové, vaše neustálé předem připravené písemné monology, 
bez věcných, rozumných, logických a širších souvislostí ztráce-
jí i politický smysl. Jsou pouhou posedlostí. Zaslepeností a ne-
schopností vést dialog, diskutovat a přinést konstruktivní ná-
vrhy.  Mně se skutečně jevíte jako lidé lži, kteří v politice nesmí 
mít místo. Kde se bere vaše veřejné zlo?

Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 
 

Veolia teplárnu modernizuje, sníží škodliviny 
vypouštěné do ovzduší  
Reaguji na výše uvedené články pánů Skládala a Vymětalíka.
Společnost Veolia, která vlastní teplárnu v Přerově, je nucena uskuteč-
nit velký investiční záměr, neboť výrobní zařízení teplárny je na konci 
své životnosti. Tato významná investice se bezprostředně dotýká na-
šeho města, respektive jeho organizací – společnosti Technické služ-
by města Přerova a Teplo Přerov. Zmíněné společnosti, město Přerov 
a Veolia, podepsaly memorandum, které bude řešit podmínky bu-
doucí spolupráce a zvolení takové varianty, aby s modernizací teplár-
ny v našem městě došlo ke zlepšení životního prostředí, byly udrženy 
přijatelné ceny tepla a také zajištěno nakládání se směsným komunál-
ním odpadem, který od roku 2024 nebude možno skládkovat.

Jedna z alternativ, o které investor v tuto chvíli uvažuje, je 
vybudování kotlů na TAP (tuhé alternativní palivo) a biomasu. 
Pokud by byla zvolena tato varianta, několikanásobně se sníží 
škodlivé výstupy z teplárny a dojde ke zlepšení životního pro-
středí v našem městě.

Kraj ani město nebude budovat v Přerově spalovnu. Vlastník 
teplárny v Přerově bude modernizovat a ekologizovat výrobu 
tepla. Místo spalování uhlí jsou plánovány moderní kotle, které 
významně sníží škodlivé látky vypouštěné do ovzduší.

Chápu, že téma spalovny a strašení občanů může být vděčné 
téma před komunálními volbami, ale budu rád, pokud u tak důle-
žité věci, jako je zajištění tepla a likvidace odpadů pro naše občany, 
zvítězí pragmatismus a věcný pohled na celou problematiku.

Děkuji a přeji všem pěkné jarní dny.
Petr Vrána, radní

Dva městské domy dostanou 
letos novou střechu
Pracovníci stavební fi rmy se 
ještě letos pustí do výměny le-
tité střešní krytiny dvou pře-
rovských městských domů – 
na náměstí Františka Rasche 3 
a v ulici Generála Štefánika 7. 
Radní rozhodli, že domy opat-
ří novou střechou fi rma Pro-
fi stav, která nabídla nejnižší 
nabídkovou cenu 4 miliony 

680 tisíc korun za obě stavby. 
Střechy jsou původní  – dům 
s adresou Generála Štefáni-
ka byl postaven v roce 1941, 
druhá nemovitost v roce 1929. 
„Nová střecha bude pokry-
ta imitací klasické drážkové 
krytiny v šedé barvě,“ nastí-
nila Eva Pospíšilíková z pře-
rovského magistrátu.  (lech)

Lávku nad Strhancem natřou 
protikorozním nátěrem
Novou protikorozní úpravu 
dostane kovová lávka, která 
vede přes Strhanec – v těsné 
blízkosti soutoku s Bečvou. 
Speciální nátěr přijde téměř 
na 600 tisíc korun. Rada měs-
ta už vyhlásila veřejnou za-
kázku a schválila fi rmy, kte-
ré budou osloveny a mohou 
se o práci ucházet. „Zakázka 

spočívá v provedení otryská-
ní původního nátěru ocelové 
konstrukce lávky a v prove-
dení nového třívrstvého pro-
tikorozního nátěru,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Mě-
řínský. Na základě požadavku 
památkářů bude konstruk-
ce opatřena nátěrem v zelené 
barvě.  (lech)


