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Úvodní slovo ředitele TSMO
Vážení obyvatelé města Olomouce a obcí regionu, vážení obchodní partneři,
žijeme v době, kdy informace ovlivňují naše životy, rozhodují o úspěších a nezdarech. Proto
přicházíme s novou možností, jak Vás informovat o činnostech a službách zajišťovaných
společností Technické služby města Olomouce, a.s., o zajímavých faktech, připravovaných
novinkách a významných záměrech do budoucna.
Připravili jsme pro Vás první číslo e-Zpravodaje TSMO, které bychom spíše mohli označit jako
„nulté“ - je totiž svým obsahem mimořádné, na rozdíl od vydání příštích přináší více příspěvků se
souhrnnějšími informacemi, většinou obecněji platnými.
Budu velmi potěšen, když po přečtení úvodního čísla e-Zpravodaje nám zašlete své připomínky
a náměty, o čem byste si rádi přečetli v budoucnu. Věřím, že nový zpravodaj se stane užitečným
průvodcem v oblasti veřejných služeb, kterých je v olomouckém regionu naše společnost
tradičním a významným poskytovatelem.
Bc. Miroslav Petřík

Společnost TSMO v kostce
Celkový obrat za rok 2011:
Celkové výkony pro město Olomouc:
Počet zaměstnanců:

314 mil. Kč
255 mil. Kč
288

Hlavní oblasti poskytovaných služeb:
– komplexní služby v nakládání s odpady
– údržba a opravy místních komunikací
– čištění a zimní údržba komunikací
– výstavba, údržba a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení
– odborná péče o veřejnou zeleň.
Akciová společnost Technické služby města
Olomouce těžiště své činnost nadále soustředí do oblasti nakládání s odpady. Svoz
odpadu provádí naše společnost pro 30 obcí
a 1700 podnikatelských subjektů a institucí.
V minulém roce 2011 jsme svezli 28,5 tisíce
tun směsných odpadů, když 80 procent z tohoto množství jsme předali k energetickému
využití ve spalovně v Brně.
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Valná hromada
V úterý 5. června 2012 se konala valná
hromada akciové společnosti Technické
služby města Olomouce. Na programu
měla mimo jiné schválení výroční zprávy,
roční účetní závěrky a návrh na rozdělení
zisku.

Svoz ve státní svátky
Během červencových státních svátků
5. a 6. 7. 2012 budeme zajišťovat svoz
odpadu bez omezení dle pravidelného
harmonogramu. Pouze sběrové dvory
budou ve sváteční dny uzavřeny.

Podzemní kontejnery

Doplňkové činnosti pro město Olomouc:
– provozování podzemního parkoviště
v přednádraží
– údržba dětských hřišť a sportovišť
– individuální úklid veřejných ploch
po akcích
– údržba informačního systému a značení
památek
– údržba a provoz Arionovy kašny
– údržba Památníku bojovníků za svobodu
– údržba Michalských schodů
– vedení pasportu místní komunikací,
veřejného osvětlení, světelných
signalizačních zařízení a veřejné zeleně
– vedení agendy rozkopávek na území
města Olomouce.

V měsíci červnu začíná statutární město
Olomouc instalovat svoje první podzemní kontejnery na sběr papíru, skla a plastů. Na okraji městské památkové rezervace v ulicích tř. Svobody, Lafayettova
a Aksamitova budou nad zemí pouze
vhazovací šachty. Instalace bude stát
2,1 mil. Kč s využitím evropské dotace.
Dokončení se předpokládá na konci
měsíce srpna.

Bioodpad (BRKO)

Novinka v nabídce služeb
Společnost TSMO od března 2012 vlastní
a zároveň provozuje čerpací stanici pohonných hmot v našem areálu v Libušině ulici
v olomoucké místní části Bělidla. Součástí
čerpací stanice je rovněž mycí linka pro
nákladní vozidla a stavební stroje. Služeb
čerpací stanice už smluvně využívá celá řada
subjektů. V pracovní dny je zde možné
načerpat kvalitní motorovou naftu i benzín
Natural 95, platby je možné provádět v hotovosti, platebními kartami, čipovými karta-
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mi (smluvní odběratelé) nebo CCS kartami.
Aktuální ceny pohonných hmot najdete
v záhlaví našeho webu www.tsmo.cz .

V minulém roce jsme rozšířili svoz biologického odpadu do všech městských
částí se zástavbou rodinných domů.
Nově jsme rozmístili 2787 odpadových
nádob na bioodpad. Z celkového počtu
4686 těchto nádob jsme v roce 2011
svezli celkem 2400 tun bioodpadu.

Hlášení závad
Nejpohodlnější způsob např. pro ohlášení
závady ve svozu odpadů nebo poruchy
veřejného osvětlení je využití formuláře
na úvodní stránce www.tsmo.cz .
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Údržba travnatých ploch

Spolupráce s KMČ

K našim významným a občany ostře sledovaným činnostem patří údržba travnatých
ploch v majetku statutárního města Olomouc. Každoročně provádíme zejména na
sídlištích a v místních částech města v průběhu vegetace 5–6 sečí v závislosti na vývoji
klimatických podmínek.

chy jiných subjektů (soukromých majitelů,
Ředitelství silnic a dálnic, Úřadu pro zastupování státu), na nichž údržbu neprovádíme.
Naši pracovníci jsou však připraveni v případě dotazů občanům poskytnout informaci, kdo je majitelem příslušného pozemku.
Dosavadní kontroly provedených sečí neukázaly žádné zřetelné nedostatky.
Na takto upravovaných pozemcích provádíme seč zároveň se sběrem travní hmoty a při
podzimní seči také se sběrem prvního spadaného listí. Na doprovodných pásech komunikací a neudržovaných plochách provádíme
seč zpravidla 1–2krát za vegetaci s ponecháním travní hmoty na ošetřovaných plochách.
Při této příležitosti bychom rádi upozornili na
skutečnost, že TSMO a.s. nemají v údržbě
zdaleka všechny pozemky na území města
Olomouce. Bohužel často na městské pozemky bezprostředně navazují travnaté plo-

Pro rok 2012 je odborem životního
prostředí Magistrátu města Olomouce
stanoveno 5 sečí na ploše 2 282 053 m2:
1. seč
23. 4. – 21. 05. 2012
2. seč
22. 5. – 28. 06. 2012
3. seč
02. 7. – 03. 08. 2012
4. seč
13. 8. – 19. 09. 2012
5. seč
22. 9. – 31. 10. 2012
Dle klimatických podmínek bude na významné části travnatých ploch provedena i šestá
seč, formou tzv. meziseče.

Srovnání činnosti sečení
rok
výměra rovina (m ²)
výměra svah a nerovný terén (m ²)
výměra celkem (m ²)
počet sečí
BRKO (t)

2006
1 805 019
297 166
2 102 185
6
kompostárna TSmO

2007
1 780 744
309 674
2 090 418
6
1 659,4

2008
1 782 275
384 737
2 167 012
5
3 410,4

2009
1 737 058
442 660
2 179 718
6
3 183,0

2010
1 735 483
458 975
2 194 458
5
4 376,0

2011
1 771 810
541 341
2 313 151
6
3 202,6

2012
1 722 257
557 796
2 280 053
5

Náš tip

Velmi úzce spolupracujeme s Komisemi místních částí (KMČ) statutárního
města Olomouce. Pro snadnější komunikaci a kontrolu provedených prací zpracováváme měsíční plány, ale zároveň
bezprostředně reagujeme na telefonické
a písemné požadavky předsedů jednotlivých KMČ.
V současné době opravujeme chodníky v Topolanech v Nedbalově ulici,
v Nedvězí v Jilemnického ulici a v Chomoutově ve Štěpánovské ulici. V červnu
přibudou další opravy chodníků v ulicích
Schweitzerova, Skopalíkova a Na Pevnůstce.
Naplno pokračujeme také v sečení
travnatých ploch v rámci druhé seče
prováděné od 22. 5. do 28. 6. 2012.
V jednotlivých místních částech jsme
během května dokončovali tradičně
úspěšné jarní sběrové soboty, když ta
poslední proběhla v sobotu 2. června.
Manažerka pro KMČ:
hana.vacova@tsmo.cz , 603 577 968.

Třídění odpadů zaujalo
na Ekojarmarku
V Olomouci se konal na Horním náměstí
tradičně 1. května každoroční Ekojarmark.
A naše společnost byla letos opět u toho.
Nejenom že jsme se podíleli na celkovém
úklidu po této záslužné a hojně navštěvované akci, ale jako jeden z významných
partnerů jsme měli prezentační stánek
přímo naproti radnice. Se zájmem veřejnosti se setkaly také propagační materiály
naší společnosti TSMO.

Představujeme naši
techniku …

Od listopadu roku 2011 slouží občanům Olomouce nově vybudovaný sběrný dvůr v Neředíně za krematoriem. Na rozšířené ploše 818 m2 vznikl moderní sběrný dvůr s veškerým
komfortem pro uživatele. Vybudování sběrného dvora včetně nákupu nové svozové
techniky a kontejnerů přišlo na více než devět milionů korun. Téměř 6 milionů přitom činila
evropská dotace z Operačního programu Životní prostředí. Kapacita sběrného dvora
dosahuje až 1715 tun odpadů za rok. Provozní doba je od úterý do soboty vždy v časech
9–13 hod. a 13.30–17 hod.

Množství odpadu od občanů Olomouce (v tunách)
SKO
Papír
Plasty
Sklo
Tetrapak
BRKO

2009
18 413
2 731
886
980
58
937

2010
18 637
2 465
939
1 046
60
1 783

2011
16 744
1 990
1 036
1 164
66
2 908

Číslo měsíce:

148,4du9jsmte svezli

pa
Právě tolik od
ci
května v rám
během měsíce
t.
bo
sběrových so
SKO – směsný komunální odpad
BRKO – biologicky rozložitelný
komunální odpad

K odvozu odpadu k energetickému
využití v SAKO Brno využíváme od loňského roku dva speciální tahače Renault
Premium Lander s hákovým nosičem
kontejnerů a točnicovým přívěsem.
Maximální přepravované množství je
20 tun.

Elektronický zpravodaj vydávají Technické služby města Olomouce, a.s. Kontakt: Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc, tel. 585 700 028, sekretariat@tsmo.cz. Redakční
zpracování zajišťuje: ivan.rastak@seznam.cz . Technické zpracování: Typografický design Zdeňka Pospíšilová. Toto číslo e-Zpravodaje TSMO vychází 7. 6. 2012. Pokud si nepřejete
e-Zpravodaj TSMO dostávat mailem, napište nám na adresu sekretariat@tsmo.cz a do předmětu zprávy napište NEZASÍLAT. Na základě toho budete vyřazeni ze seznamu odběratelů.
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