
BIOODPADY – potřetí                  

V první části osvětové kampaně k nakládání s bioodpady na Jesenicku jsme vás informovali proč se 

vůbec tímto druhem odpadu zabývat. Jak již bylo řečeno, státy EU se zavázaly ke snižování produkce 

skleníkových plynů, mezi které patří i metan, hlavní složka skládkových plynů, vznikající při rozkladu 

rostlinného odpadu. Tento odpad zabírá průměrně 30% objemu našich popelnic, a když si uvědomíme, 

že Technické služby Jeseník a.s. jich ročně svezou kolem 212.000 kusů, pak i v tomto malém regionu 

jde o slušné množství bioodpadu, který skončí na skládce.  Jeho vytříděním a předáním ke zpracování 

na kompostárně, může každý z nás přispět ke zmírnění zhoršování životního prostředí. Naopak – 

vylepšeme si svoji půdu, vraťme ji chybějící humusovité látky a organismy. Zrecyklujme si svůj zelený 

odpad! 

Ve druhé části informační kampaně jsme odpovídali na nejčastější dotazy týkající se nového systému 

nakládání s bioodpady, kdy jsme vás zároveň vyzvali k dalším otázkám. Zatím žádné nové otázky 

nepřišly, takže není na co odpovídat. Výzva však stále trvá – ptejte se, co vám není k bioodpadům jasné. 

Otázky směřujte prosím na e-mail: svoz@tsje.cz 

Vlastní zařízení k nakládání s bioodpady – kompostárna Jesenicka - se již začalo stavět v prostoru 

skládky odpadů v Supíkovicích. V průběhu dubna byla provedena skrývka vrchní zeminy, bylo zhutněno 

podloží a na něj navezena a opět zhutněna podkladová vrstva pod vlastní asfaltovou plochu budoucí 

kompostárny. Celá stavba podle plánu musí být hotova do 31.8.2014. V průběhu září naběhne zkušební 

provoz a na jaře 2015, po skončení zimy, se rozběhne již provoz trvalý. Náklady na výstavbu představují 

částku 20 mil. Kč, přičemž na 90% nákladů je poskytnuta dotace. 

Zapojení občanů do třídění rostlinného odpadu se předpokládá přes popelnice na bioodpady.  
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V Jeseníku zastupitelstvo města již schválilo na svém zasedání 21.4.2014 změnu systému nakládání 

s odpady. Občanům města, kteří projeví zájem o zapojení do systému, bude zdarma poskytnuta tato 

sběrná nádoba, zvažuje se i snížení poplatku, ale na druhou stranu jim bude prováděn svoz klasické 

popelnice s komunálem jen jednou za dva týdny - po vytřídění bioodpadu by mělo být v klasické 

popelnici volného místa dost.  

Každá obec si vytvoří vlastní systém nakládání s bioodpady vznikající na jejím území, vlastní systém 

zapojení svých občanů a tyto odpady pak bude předávat na kompostárnu Jesenicka. Je nutné 

připomenout, že se jedná o zařízení SMOJ (Sdružení měst a obcí Jesenicka) a Technické služby Jeseník 

a.s., které ji budou provozovat, budou SMOJ účtovat jen skutečné náklady na provoz, tedy bez zisku. 

Hotový kompost si pak obce odeberou zpět pro potřebu vlastní a svých občanů. 

 

Systém nakládání s odpady na Jesenicku se stále vyvíjí a rozvíjí, reaguje na nové požadavky v ochraně 

životního prostředí a toto – bioodpady – je jen další, přirozený a potřebný krok kupředu. Udělejme jej. 
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