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Investiční projekt – Modernizace sběrného dvora ve Svitavách 
 

Důvodová zpráva: 
 

Sběrný dvůr na ul. Olomoucká, kde mohou obyvatelé města od pondělí do soboty bezplatně 

odevzdat různé druhy odpadů, prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2008. Množství odevzdaných 

odpadů meziročně vzrůstá, proto je postupně upravován systém jejich odběru a dočasného uskladnění. 

Od doby rozšíření využití sběrného dvora pro odběr odpadu ze zeleně, v souvislosti s provozem 

městské komunitní kompostárny, se odbor životního prostředí MěÚ Svitavy (dále jen „odbor ŽP“) ve 

spolupráci se společností LIKO SVITAVY, a.s. (dále jen „LIKO“) zabývá možnostmi vylepšení 

fungování stávajícího sběrného dvora. Tomuto záměru přispělo odkoupení pozemků mezi sběrným 

dvorem a zahradami rodinných domů na ul. Olomoucká, které schválilo zastupitelstvo města v říjnu 

2017. 

V roce 2017 byly zpracovány první návrhy na možnou úpravu sběrného dvora, které byly 

postupně projednány rovněž s majiteli přilehlých rodinných domů na ul. Olomoucká. I na základě 

těchto jednání byl v roce 2018 zpracován finální návrh, který spočívá v rozšíření centrální 

manipulační plochy, výstavbě dvou skladovacích hal, z nichž jedna by měla sloužit pro uskladnění 

zařízení, které by mohly najít další využití jako např. zachovalý nábytek. Zároveň se počítá s instalací 

mostní váhy, vybudováním nového oplocení a dešťové kanalizace se zasakovacím objektem. 

Na tento rozsah díla byla zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení, které 

v současné době probíhá. Katastrální situační výkres je uveden v příloze tohoto materiálu. 

Propočet nákladů na zajištění dalších stupňů projektové dokumentace, výběru zhotovitele a 

především na realizaci vlastních stavebních prácí (mimo haly pro následné využití využitelných 

materiálů) je stanoven na částku 13,5 mil. Kč.  

Odbor ŽP prověřil s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje možnost získání 

podpory v rámci 104. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 

(dále jen „OPŽP“), konkrétně Prioritní osy 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

specifického cíle 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. 

Dle podmínek tohoto programu by měl činit podíl města na financování uvedeného záměru na 

rekonstrukci sběrného dvora částku do výše 4 mil. Kč.  

Vlastní realizace by mohla začít až v roce 2020, a to po získání příslušné podpory z OPŽP.  

Návrh rozpočtu města na rok 2019 počítá na rekonstrukci sběrného dvora s částkou ve výši    

1 mil. Kč, a to na výdaje spojené s podáním žádosti o podporu, zpracováním dalších stupňů 

projektové dokumentace, zajištěním výběru zhotovitele, apod.  

Výše uvedené výdaje nezahrnují náklady na přípravu a zbudování haly pro následné využití 

využitelných materiálů (tzv. „ReUse Center“). Na zbudování tohoto typu zařízení je možné získat 

rovněž podporu z OPŽP. Rozhodnutí o přípravě dalších kroků k realizaci tohoto zařízení by bylo 

přijato až po ukončení procesu posouzení žádosti na uvedenou modernizaci sběrného dvora, případně 

po dokončení výběru zhotovitele a získání finálních částek na financování tohoto projektu. 

Další potřebnou úpravou bude rovněž rekonstrukce příjezdové komunikace ke sběrnému 

dvoru od ul. Olomoucká, která není v odpovídajícím stavebně-technickém stavu. S ohledem na 

skutečnost, že se jedná o úpravu v ochranném pásmu železnice, byly v této věci osloveny dotčené 

drážní úřady pro stanovení podmínek této úpravy. 

 

 



Pro úplnost uvádíme, že společnost LIKO připravuje v letošním roce přesun uskladněného 

čirého a barevného skla ze sběrného dvora do prostoru překladiště, které je umístěno při výjezdu ze 

Svitav směrem na Moravskou Třebovou. 

Žádost o podporu z OPŽP na rekonstrukci sběrného dvora pod názvem „Modernizace 

sběrného dvora ve Svitavách“ musí být v rámci 104. výzvy v rámci OPŽP podána do konce měsíce 

února. Jednou z podmínek pro podání žádosti o podporu je zajištění pravomocného územního řízení. 

Toto řízení v současné době probíhá a je předpoklad, že bude v tomto termínu vydáno a zároveň 

nabyde právní moci. 

Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu města předkládán návrh na schválení záměru 

realizace projektu pod názvem „Modernizace sběrného dvora ve Svitavách“, který zahrnuje výše 

uvedenou rekonstrukci sběrného dvora a podání žádosti o podporu financování tohoto projektu 

v rámci OPŽP. Administrací procesu přípravy a podání žádosti o podporu by byla pověřena 

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. Na přípravě podkladů se bude podílet rovněž 

společnost LIKO. 

 

Příloha: 

- katastrální situační výkres 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje  

a)  Záměr realizace projektu pod názvem „Modernizace sběrného dvora ve Svitavách“ 

b)  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt pod názvem „Modernizace 

sběrného dvora ve Svitavách“ v rámci v rámci 104. výzvy v rámci Operačního 

programu Životní prostředí pro období 2014-2020, Prioritní osy 3 – Odpady a 

materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifického cíle 3.2 – Zvýšit podíl 

materiálového a energetického využití odpadů 

Z: vedoucí odboru životního prostředí  

 

 


