
BIOODPADY –  NEZODPOVĚZENÉ OTÁZKY . 
 

1. Vyplatí se to vůbec zavádět bioodpady? 

Jednoznačně. Zpracování bioodpadů je minimálně o 50% levnější než skládkování. Pro 

občana je to pohodlnější a také pokud je trochu ekolog a ekonom, pak má jasno, že se to 

nejen vyplatí, ale je to i správná cesta.  

 

2.  Jak se dozvím, kdy bude den svozu bioodpadů? 

 První svoz v Jeseníku bude v polovině září. Přesný termín a den bude oznámen v dalším 

zpravodaji JESINFO. Svoz bude vždy 1x za 14 dní. Nádobu přistavujte k cestě, stejně jako 

 běžné popelnice. 

 

3. Kde mi dají tu 120 l popelnici na bioodpad? 

 Bude se vydávat v Technických službách Jeseník a.s., O. Březiny 168, Jeseník v srpnu a  

 září, a to vždy ve čtvrtek v době od 12 -16 hod. ve skladu v areálu společnosti. 

 

4. Co je ve smlouvě o vypůjčce bionádoby? 

 Nádoba je určena pro občana, který má trvalé bydliště v Jeseníku, má rodinný dům nebo 

 bydlí v bytovém domě. Při vydání nádoby tedy musí prokázat, že je občan Jeseníku 

 (občanský průkaz) a ve smlouvě se zaváže, že bude nádobu využívat výhradně jen na 

 bioodpady a že se podřídí systému svozu. Také tam bude uvedeno, že v případě poškození 

 ručí za škody a musí je uhradit. 

5. Když budu mít nádobu na bioodpad, kdy mi bude vyvezena popelnice s komunálem? 

Ten kdo nebude mít nádobu na bioodpad, má svoz tak jak doposud, beze změny. Ten kdo 

bude mít i nádobu na bioodpad, si označí popelnici na komunál dodanou nálepkou a pak 

bude jeden týden vyvážena nádoba na komunál a druhý týden nádoba na bioodpad. Letos 

se bude v zastupitelstvu projednávat sleva na poplatku pro ty, co si zavedou bioodpady. 

Sleva na poplatku, která pak bude platit od roku 2015.  

 

6. Co když v nádobě na bioodpad bude něco, co bioodpadem není? 

 Nádoba nebude vyvezena. Není možné tento odpad třídit na kompostárně. 

 

7. Jak to bude vypadat na ulici s tolika nádobami? 

Ulice je mimo den svozu prázdná, bez nádob. Dnes jsou popelnice na  ulici 1x za týden a 

po zavedení bio to bude stejné, jen se budou střídat nádoby. Při ideálním stavu bude mít 

celá ulice v jednom týdnu přistaveny klasické popelnice s komunálním odpadem a 

v následujícím pěkné hnědé nádoby s bioodpadem. 

 

8. Je běžné takto třídit bioodpady? 

V České republice je to už běžné. Dnes řeší takový způsob třídění odpadů 40% měst a obcí. 

Je to věc normální a na Jesenicku se nám to zažije také. Třídit bioodpady je ekologické a 

také ekonomické. Dnes je vše o penězích, tak proč netřídit bio i tady. Navíc, když se 

očekává, že povinnost bude stanovena i zákonem. 

 

 

 



9. Jak to bude fungovat na sídlištích? 

V první fázi se budou řešit bioodpady od rodinných, případně bytových domů. Panelová 

zástavba se bude řešit později, podle zájmu jejích obyvatel. 

 

Další dotazy, rádi zodpovíme. Pište na Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, 790 01 

Jeseník, svoz@tsje.cz, www.tsje.cz  
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