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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 20/2021 
Č .j.: MJ/33683/2021 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 18.06.2021 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor tajemní ka a Odbor z ivotní ho prostr edí  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám jménem našeho spolku 
o poskytnutí následujících informací:  
 
Číslo jednací: 2021/001 

1. Důvodová zpráva k bodu rozhodnutí o 14-ti denním svozu odpadu u vybraných domácností 
2. Domácnosti se 14-ti denním intervalem svozu odpadních nádob platí stejný poplatek za likvidaci 

odpadů jako ti, co mají týdenní svoz. Kde to je napsáno v Obecné závazné vyhlášce? 
 
Číslo jednací: 2021/002 

1. Olomoucký kraj deklaroval, že zcela zpřístupní rozklikávací rozpočet až na úroveň jednotlivých 
faktur. Podle našich informací je toto možné už nyní i na MěÚ Jeseník. Kdy s tím začne i váš úřad? 

 
Číslo jednací: 2021/003 

1. Jaký je rozpočet stěhování MP Jeseník z Dukelské ulice do Alkronu? 
2. Ke stěhování MP Jesení vedly polické nebo ekonomické důvody? 
3. Jak dlouho a kým je využíván byt nad úřadovnou MP Jeseník na Dukelské ulici? 
4. Co bude s uvolněnými prostory po odstěhování Mp Jeseník z Dukelské ulice? 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1) Odpověď na žádost č.j.: 2020/001 
Příloha č. 2) Odpověď na žádost č.j.: 2020/002 
Příloha č. 3) Odpověď na žádost č.j.: 2020/003 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
 
Městský úřad Jeseník 
Odbor tajemníka 
Oddělení organizační 
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník 
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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

Na základě Vaší žádosti č.j.: 2021/001 uvádíme: 
3. Důvodová zpráva k bodu rozhodnutí o 14-ti denním svozu odpadu u vybraných domácností 
4. Domácnosti se 14-ti denním intervalem svozu odpadních nádob platí stejný poplatek za likvidaci 

odpadů jako ti, co mají týdenní svoz. Kde to je napsáno v Obecné závazné vyhlášce? 

Město Jeseník stanovilo systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2020. 
V předmětné vyhlášce je uvedeno, na jaké složky se třídí komunální odpad a jakým způsobem se tyto 
složky shromažďují. Svoz komunálního odpadu na území města zajišťují Technické služby Jeseník a.s. 
na základě smlouvy uzavřené s městem podle svozového plánu. Informace o termínech svozu jsou 
zveřejňovány na internetových stránkách města a Technických služeb Jeseník a.s. nebo jiným v místě 
obvyklým způsobem. Svozový plán nepodléhá schvalování v orgánech města, tudíž v této záležitosti 
nebyla orgánům města předkládána důvodová zpráva. Nicméně odůvodnění změny četnosti svozu 
směsného komunálního odpadu město zveřejnilo v měsíčníku Naše město. Do domácností, kde došlo ke 
snížení četnosti svozu na 1× za 14 dní, byl rovněž doručen informativní leták, který obsahoval svozový 
plán pro jednotlivé lokality. 

Jaké byly důvody ke změně: 

1. Narostly náklady za služby v oblasti odpadového hospodářství. V roce 2020 se zvýšila 
četnost vývozu přetěžovaných sběrných nádob na tříděný odpad. Toto navýšení četnosti svozu 
tříděného odpadu přineslo zvýšení nákladů téměř o 1 mil. Kč. V loňském roce rostly ceny za 
služby v oblasti bioodpadů a ceny za provozování sběrného dvora. Od dubna letošního roku 
došlo ke zvýšení cen za služby na svoz směsného komunálního odpadu i tříděného odpadu. 
Město tak přistoupilo k razantnějším krokům, aby předešlo zvyšování místního poplatku na 
zákonem stanovenou hranici 1200 Kč za osobu a rok. 

2. Přijetím nového zákona o odpadech od ledna letošního roku došlo k navýšení zákonného 
poplatku za uložení odpadu na skládku. Zákon zvyšuje dosavadní částku zákonného poplatku 
ve výši 500 Kč za tunu odpadu na 800 Kč za tunu a tento poplatek každoročně poroste až do 
roku 2029, kdy dosáhne výše 1850 Kč za tunu. Od roku 2030 bude zakázáno skládkování 
využitelných odpadů. Čílem státu je proto zdražením motivovat obce a jejich občany k lepšímu 
nakládání s odpady, zastavit ukládání odpadu do země a zvýšit podíl recyklace. Nový zákon o 
odpadech stanovuje pro obce povinnost zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné 
složky komunálního odpadu tvořily v roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v roce 2030  
a následujících letech alespoň 65 % a v roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % 
z celkového množství komunálních odpadů. 

3. Ze zákona je povinností každého třídit tyto komodity: plast, papír, nápojové kartony, kov, 
sklo, textil, objemný odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, jedlé oleje a tuky, vysloužilá 
elektrozařízení, baterie, světelné zdroje, pneumatiky atd. Ve sběrné nádobě na směsný 
komunální odpad má končit jen to, co nelze zařadit mezi výše uvedené složky. Ve městě 
Jeseník se odpady začaly třídit již před 30 lety. V průběhu těchto tří desetiletí probíhala osvěta, 
která měla vést především ke snížení množství odpadů ukládaných na skládku. Vzhledem k výše 
uvedenému bylo tedy již na místě snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu, 
poněvadž jednotlivé složky využitelných komunálních odpadů musí končit v jiných nádobách 
určených pro konkrétní druh odpadu a v nádobách na směsný komunální odpad lze ukládat jen 
to, co nelze vytřídit. 
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4. V Jeseníku je cca 2,5 tisíce domácností, které odkládají odpady do popelnic o objemu 110–
240 litrů. V předchozích letech jsme průměrně měsíčně evidovali cca 5 100 vývozů 
popelnic. Z toho vyplývá, že v průměru každá domácnost přistaví za měsíc nádobu 2×. 
Tato fakta vedla město k úpravě svozu směsného komunálního odpadu. Snížená četnost 
komunálních odpadů je zavedena pouze na období, kdy probíhá svoz bioodpadů, tedy do 
poloviny listopadu. Podobně je systém nastaven v mnoha obcích a městech v rámci ČR.  

5. I přes letošní zvýšení sazby místního poplatku za odpad je potřeba zdůraznit, že na každého 
poplatníka stále město doplácí ze svého rozpočtu. Náklady na provoz systému v roce 2020 
vycházely na 1350 Kč na osobu. Místní poplatek je tak částečným příspěvkem na celý systém 
nakládání s odpady. Mnozí občané nesprávně považují místní poplatek jako úhradu za vývoz 
popelnice se směsným komunálním odpadem, tím pádem snížení četnosti svozu popelnic 
považují mylně za poskytování poloviční služby. Systém nakládání s odpady nezahrnuje jen 
směsný komunální odpad, ale i tříděné odpady (papír, plast, sklo, kov, nápojové kartony, textil), 
objemné odpady, nebezpečné odpady, bioodpady, vysloužilá elektrozařízení, světelné zdroje, 
baterie a pneumatiky, jedlé oleje a tuky, provoz sběrných dvorů atd. Všechny tyto komodity má 
občan možnost v rámci stanoveného systému odložit na určených místech v souladu s již 
zmíněnou Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2020. 

K dotazu č. 2 uvádíme: 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunální odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020. Sazba poplatku za odpad  
dle Čl. 4 odst. 1 uvedené vyhlášky ve městě Jeseník je jednotná, činí 696 Kč za osobu a kalendářní rok a 
jedná se o poplatek za využívání obecního systému, který zahrnuje nakládání se všemi druhy 
komunálních odpadů. Sazba poplatku není vztažena k množství či objemu vyprodukovaného odpadu ani 
k četnosti svozu jednotlivých druhů odpadů.  

Četnost svozu všech druhů odpadů se odvíjí od kapacitních možností sběrných shromažďovacích 
prostředků. Čo se týká směsného komunálního odpadu, tak do konce měsíce března letošního roku 
probíhal na území města svoz směsného komunálního odpadu 1× týdně, na sídlištích byla četnost svozu 
2× týdně. Od dubna letošního roku, se zahájením svozu bioodpadů, se tedy snížila četnost vývozu 
směsného komunálního odpadu na celém území města polovinu. Na sídlištích byla doplněna možnost 
třídění bioodpadů. Na přetěžovaných místech se zvýšila četnost vývozu kontejnerů na plast a papír. 
Četnost svozu směsného komunálního odpadu na sídlištích a v zástavbách bytových domů je vždy 
přizpůsobena kapacitám shromažďovacích prostředků ve vztahu k počtu bytových jednotek 
v jednotlivých bytových domech. Dále jsou na sídlištích zohledňovány možnosti pro umístění nádob na 
odpad. Na mnoha místech je prakticky nemožné z důvodu nedostatku prostoru další nádoby umístit. 
Proto nelze četnost vývozu směsného komunálního odpadu 1× za 14 dní zavést také u bytových domů, 
neboť v této zástavbě není možné zvyšovat počet nádob. V případě, že na jednu bytovou jednotku 
připadá kapacita nádoby na směsný komunální odpad do 65 litrů, je taková nádoba svážena s četností 
1× týdně. Při objemu nad 65 litrů na jednu bytovou jednotku je nádoba svážena s čtrnáctidenní četností. 
Tímto je zajištěno, aby každá domácnost měla zajištěn obdobný objem pro odkládání směsného 
komunálního odpadu ve stejném časovém úseku. Taková praxe je běžná i v jiných městech, kdy četnost 
svozu je závislá na typu zástavby. Svozový plán dle jednotlivých ulic je zveřejněn na webových stránkách 
města. 
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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

Na základě Vaší žádosti č.j.: 2021/002 uvádíme: 
1. Olomoucký kraj deklaroval, že zcela zpřístupní rozklikávací rozpočet až na úroveň jednotlivých 

faktur. Podle našich informací je toto možné nyní i na MěÚ Jeseník. Kdy s tím začne i váš úřad? 

Povinnost zveřejňování závazků subjekty veřejné správy je v obecné podobě upravena zákonem 
č. 540/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.  Veškeré další zveřejňování nad rámec 
povinností stanovených tímto zákonem, kdy hranice pro zveřejnění závazku činí 50.000,- Kč, je věcí 
rozhodnutí každého subjektu. Město Jeseník již od listopadu 2016 zveřejňuje v registru smluv na 
základě směrnice rady města veškeré smlouvy i objednávky v hodnotě nad 10.000,- Kč a toto opatření 
ve spojení s klikacím rozpočtem města v podobě, jaká je nyní uveřejněna na stránkách města, považuje 
za dostačující. 

 

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

Na základě Vaší žádosti č.j.: 2021/003 uvádíme: 
1. Jaký je rozpočet stěhování MP Jeseník z Dukelské do Alkronu? 

2. Ke stěhování MP Jeseník vedly politické nebo ekonomické důvody? 

3. Jak dlouho a kým je využíván byt nad úřadovnou MP Jeseník? 

4. Co bude s uvolněnými prostory po odstěhování MP Jeseník z Dukelské ulice? 

 

1. Náklady na přesun MP na nové pracoviště činily 566 628,06 Kč. 

2. Důvody ke stěhování MP byly tyto: zvýšení pocitu bezpečí občanů v centru města, bezbariérový 

přístup, dostupné prostředí pro občany, zřízení moderního pracoviště pro strážníky 

s odpovídajícími provozními a hygienickými parametry – např. budova na Dukelské ulici 

nedisponovala hygienickým zázemím pro muže a ženy zvlášť, zatímco prostor v Alkronu tuto 

možnost nabízel bez nutnosti jakékoli investice atp. Dalším důvodem byla možnost jiného 

využití budovy na Dukelské ulici – viz odpovědi níže. 

3. Nad úřadovnou MP na Dukelské ulici se nachází 2 byty. Oba jsou využívány nájemci – fyzickými 

osobami. Jeden z nich je obydlen stejným nájemcem od roku 2005 na dobu neurčitou, druhý byt 

je obsazen nájemcem od 1.6.2021 na dobu určitou, předchozí nájemce zde bydlel do 30.11.2020, 

v mezidobí byly provedeny nutné opravy. Byty jsou obsazovány v souladu s Pravidly pro výběr 

nájemců městských bytů v Jeseníku, která jsou účinná od listopadu 2019. 

4. Pro budovu č.p. 718 na Dukelské ulici je plánováno budoucí komplexní využití občany seniorské 

věkové kategorie. Je zvažování vybudování komunitních bytů nebo bytů s pečovatelskou 

službou. Rovněž se počítá s rozvojem potenciálu přilehlé zahrady, která městskou policií nebyla 

využívána vůbec. V současné době probíhá vyhodnocování potřebnosti jednotlivých možností 

s ohledem na maximální možný přínos, finanční náklady, možnosti získání dotační podpory atp. 


