
Bioodpady – 4.   Separace znamená třídění    

Doposud jsme v souvislosti se separací hovořili o recyklovatelných odpadech – papíru, plastech, sklu, 

nápojových kartonech, kovech. A Jesenicko je v tomto směru na tom velice dobře. Patříme ke špičce 

v rámci celé republiky. Za loňský rok každý občan v okrese vytřídil 47,2 kg uvedených odpadů (ČR 39,7 

kg/občan/rok). Je to méně než v roce 2010, ale je nás v okrese čím dál méně a region trápí vysoká 

nezaměstnanost, což se odráží i v množství odpadu, který vytvoříme. Přesto jsme nejlepší. 

Graf - podíl v kg separovaného odpadu na 1 občana okresu/rok v letech 1991-2013 

 

Pro porovnání - samotné město Jeseník, několikrát mezi třemi nejlepšími v republice a v rámci 
Olomouckého kraje č. 1 (!), v roce 2010 vytříděno 69,4 kg, v roce 2013 vytříděno 59,1 kg/rok. 

Graf – podíl celkového separovaného odpadu na 1 občana Jeseníku/rok v kg v letech 1991-2013  

 

Separované odpady tvoří cca 20% z celkového množství odpadů, které v domácnostech 

vyprodukujeme. Že je třídění důležité i po ekonomické stránce svědčí skutečnost, že na tříděný odpad 

obce vydávají v průměru 16%, zatím co na odpad z popelnic musí vynaložit 57% nákladů na odpady 

(Jeseník = 140,- Kč/ 512,- Kč). A to se stále hovoří o navýšení poplatku za skládkování. Současná zákonná 

úprava stanovuje tento poplatek na 500,- Kč za každou tunu odpadu uloženého na skládce + vlastní 

skládkovné. Snahou tedy je – co nejvíce snížit množství odpadů ukládaných na skládce jejich dokonalým 

vytříděním a využitím recyklace. V této souvislosti si pomalu zvykejme, že nově budeme třídit, tedy 

separovat, biologicky rozložitelné odpady (v popelnici je jich cca 30%) a recyklovat je – kompostováním. 
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Separace a recyklace tak dostanou na Jesenicku nový rozměr a snažme se, abychom i nadále patřili 

k nejlepším! Jde přece o naše peníze, o naše životní prostředí! 

Pro zajímavost – v často srovnávaném Německu mají obce zákonem zakázáno doplácet na odpady od 

svých občanů. Buďme rádi, že u nás si nemusíme platit odpady v plné výši, ale neměli bychom toho 

zneužívat! 

V prostoru skládky u Supíkovic je výstavba kompostárny v plném proudu, termín dokončení je 31. srpen 

2014, plný provoz naběhne na jaře 2015. Projektovaná kapacita kompostárny je 5.500 tun biologicky 

rozložitelných odpadů (BRO) ročně. Plocha kompostárny je cca 3700 m2 a strojní vybavení tvoří traktor 

s čelním nakladačem, drtič dřevního odpadu a ořezů z údržby zeleně, rotační síto, samochodný 

překopávač kompostu a homogenizátor s drapákem. Kompostárna patří Sdružení měst a obcí 

Jesenicka. Každá obec našeho regionu si vytvoří pro své občany svůj systém nakládání s BRO a BRKO.  

Město Jeseník rozšíří (dokončení je plánováno na konec června 2014) sběrný dvůr na ulici Otakara 

Březiny, kam pak mohou občané odkládat bioodpady ze svých domácností a zahrad. Dále budou podle 

zájmu občanů rozmístěny k rodinným domům (případně bytovým domům) hnědé 120 l popelnice na 

bioodpady, které budou od září pravidelně 1 x za 2 týdny vyváženy. Panelová zástavba bude řešena 

později. Tyto označené hnědé popelnice budou zájemcům poskytovat zdarma Technické služby 

Jeseník a.s., na základě uzavřené smlouvy.  

 

VÝZVA!  

Občané Jeseníku, bydlící v rodinném domě (bytovém domě), nádoby na bioodpady si vyzvedávejte 

v průběhu srpna a září, vždy ve čtvrtek od 12 do 16 hodin! Výdejní místo je ve skladu Technických 

služeb Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník (informace na vrátnici). 

                              

 



Technické služby Jeseník a.s., www.tsje.cz  

http://www.tsje.cz/

