
Zpráva o činnosti společnosti Technické služby Jeseník a.s. 

(za období od 1.9.2022 do 5.12.2022) 
V Jeseníku dne 5.12.2022 

 
Provoz odpadového hospodářství 

Ve čtvrtek 1.12.2022 proběhla v Šumperku ze strany Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. (SSOOK) 

další prezentace studie společného nakládání s odpady v rámci Olomouckého kraje. Ani na tomto jednání, kterého 

se zúčastnili jak zástupci představenstva TSJ, tak i někteří členové představenstva SSOOK, nezazněly jasné odpovědi 

na stěžejní otázky: 

- kdy a jaké zařízení by mělo být na Jesenicku vybudováno – pouze bylo v obecné rovině deklarováno, 
že v časovém harmonogramu je toto v plánu v poslední etapě přibližně v roce 2027 s tím, že cena zařízení 
se může pohybovat v rozmezí 40 – 140 mil. Kč 

- zda obce budou platit poplatek na bráně při návozu do tohoto zařízení a následný odvoz odpadů 
či vytříděných materiálů z tohoto zařízení již bude v režii SSOOK (tzn. mohl by platit princip solidarity), 
anebo zda odvoz odpadů a materiálů i ze zařízení SSOOK budou plně hradit obce Jesenicka 

- zda zařízení bude přejímat odpady pouze od obcí, anebo také od jiných původců než od obcí, tj. také 
od podnikatelských subjektů 

 

V září t.r. bylo informováno zastupitelstvo (v předchozím složení před podzimními komunálními volbami), že TSJ 

zpracovávají vlastní analýzu, jak nakládat s odpady po roce 2029 (od 1.1.2030 nebude již možné skládkovat 

výhřevné odpady). Tato analýza bude do konce roku dokončena a v lednu prezentována městu Jeseník a následně 

ostatním obcím okresu Jeseník. 

Vedle výše uvedeného představenstvo TSJ v listopadu schválilo nové ceníky za převzetí odpadů pro rok 2023. 

S ohledem na růst cen energií, pohonných hmot a zdražení dalších služeb od externích dodavatelů se cena za vývoz 

popelnic a kontejnerů zvyšuje v průměru o 13% (v tom je zahrnuto i zvýšení zákonného poplatku za uloženou tunu 

odpadu z 900 Kč nově na 1000 Kč). To se však netýká obcí, kde jsou ceny „zafixovány“. Cena za uložení odpadů 

na skládku se zvyšuje o necelých 10% a k nejvyššímu nárůstu dochází u nebezpečných odpadů (v rozmezí mezi 13% 

a 27% v závislosti na jednotlivých druzích neb. odpadů). Protože od srpna t.r. začaly opětovně (cca po jednoročním 

oživení trhu) výrazně klesat výkupní ceny druhotných surovin, tak ke zdražování dochází i za převzetí separovaného 

odpadu od podnikatelských subjektů (u obcí jsou ceny opět „zafixovány“). 

Na listopadovém zasedání představenstva bylo rovněž odsouhlaseno pořízení nového lisovacího kontejneru 

pro svoz plastů a papíru, a to v ceně necelých 400 tis. Kč. Nová nástavba by měla být dodána v březnu 2023 a měla 

by nahradit dosavadní kontejner z roku 2011. Obnova technických a svozových prostředků souvisí rovněž s tím, 

že od prosince zahajují TSJ svoz plastů i z Města Albrechtice. 

 

Další významné skutečnosti 

V polovině prosince bude dokončena částečná rekonstrukce budovy pohřební služby v Bukovicích, která je 

ve vlastnictví TSJ. Náklady na rekonstrukci dosáhnou téměř 1,5 mil. Kč a zahrnují kompletní úpravu sociálního 

zázemí, vstupní chodby, místnosti pro řečníka a místnosti, kde probíhá výstav zesnulých. Kromě kompletně nových 

povrchů bylo provedeno i zateplení stropů, neboť objekt je vytápěn pomocí elektrické energie a dosavadní izolace 

stropů byla prakticky nulová. 

V souvislosti se zdražováním cen energií připravují TSJ výstavbu fotovoltaické elektrárny na střeše třídící linky 

a zvažují možnosti vybudování FVE rovněž na již rekultivované části skládky v Supíkovicích a právě na objektu 

pohřební služby. 


