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Olomoucké moderní překladiště odpadu
v plném provozu
V červnu roku 2015 otevřené nové překladiště odpadu v areálu TSMO ve Chválkovicích v ulici U
Panelárny má
za sebou první
půlrok úspěšného provozu.
Z celé svozové oblasti Olomoucka zpracovalo překladiště už 13 tisíc tun odpadu.
Nákladem 36 milionů korun s využitím desetimilionové dotace
z Operačního programu Źivotní
prostředí vzniklo v Olomouci
špičkové moderní překladiště.
Provoz je vybavený unikátní technologií
Husmann, která představuje současnou
špičku v nakládání s odpady v rámci Evropské unie. Celková kapacita zařízení je projektována na maximálních 32 tisíc tun komunálního odpadu ročně.
„Protože město Olomouc nemá k dispozici
zařízení na likvidaci nebo využití směsného
komunálního odpadu, většina se ho odváží do
brněnské spalovny, která je toho času
jediným takovým zařízením na Moravě. Nové
překladiště vybavené moderní technologií
a s odpovídající kapacitou posiluje odpado-

vou nezávislost, protože můžeme efektivně
překládat a přepravovat odpady i na větší
vzdálenost,“ řekl při
slavnostním uvedení
do provozu ředitel
Technických služeb
města Olomouce, a.s. Miroslav Petřík.
Ze svozových vozidel se odpad transportuje
do násypky lisu a následně do kontejnerů.
Pro jejich přepravu slouží třínápravová vozidla vybavená natahovacím hákem. Součástí překladiště je i speciální drtič velkoobjemového odpadu ze
sběrných dvorů, který
si poradí s dvaceti
tunami odpadu za hodinu.
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RYCHLÉ KONTAKTY
+420 585 700 000
Spojovatelka
+420 585 700 035
Dispečink odpady
+420 585 205 902
Obchodní úsek
0 605 201 686
Dispečink zimní údržby +42
Nový portál
www.olomouctridi.cz
Odbor životního prostředí
Magistrátu města Olomouce na podzim loňského roku spustil do provozu
nové webové stránky s tématikou
odpadového hospodářství. Občanům jsou k dispozici veškeré aktuální
informace o třídění odpadů v Olomouci, přehledná interaktivní mapa
zase zobrazuje umístění jednotlivých
sběrových dvorů a svozových míst.
Na webu je rovněž prezentovaná
cesta odpadů k příslušným zpracovatelům. Přehledně jsou zpracované
také základní informace o poplatku
za odpad a na webu jsou umístěné
i elektronické formuláře pro jednotlivé druhy odpadových nádob.

Úspory ze zimy posloužily opravám
místních komunikací a školských zařízení
Příznivé klimatické podmínky během loňské zimy přinesly finanční
úsporu ve výši 3,4 mil. korun z původně rozpočtovaných 17,2 mil. Kč na
zimní údržbu komunikací ve městě Olomouci.
To umožnilo přesunout většinou z takto uspořených peněz v celkové
částce 2,6 mil. korun na opravy a údržbu místních komunikací.
Konkrétně se jednalo o opravu komunikace na třídě Svobody, kde se loni
rekonstruovala tramvajová trať, další část úspor se využila na stavební
úpravy dvou přechodů pro chodce v ulicích Schweitzerova a Polská,
jejichž podoba neodpovídala současným normám a požadavkům
Policie ČR.
Zbývající část uspořených finančních prostředků z minulé zimy použilo
statutární město Olomouc na pokrytí nezbytných oprav a rekonstrukcí
ve školských objektech v majetku města. Pokud bude průběh letošní
zimy obdobně mírný jako loni, o konkrétním využití případné finanční
úspory opět rozhodne Rada města Olomouce.
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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Olomouc zvítězila v prestižní soutěži
„O keramickou popelnici“
V jubilejním desátém ročníku populární soutěže v třídění odpadů pod názvem „O keramickou popelnici“ získalo město Olomouc
první místo v krajském kole. Spolu s primátorem Olomouce Antonínem Staňkem, jeho
náměstkem Alešem Jakubcem a vedoucí
oddělení odpadového hospodářství magistrátu Janou Matzenauerovou převzal
prestižní ocenění také ředitel Technických
služeb města Olomouc Miroslav Petřík.

Výborná pozice Olomouce v rámci kraje
i České republiky jsou výsledkem dlouhodobé a systematické práce v oblasti nakládání
s odpady. V roce 2013 město Olomouc
zvítězilo dokonce i v celostátním kole soutěže „O keramickou popelnici“ a prvenství
získalo ve stejném roce i v soutěži organizované neziskovým sektorem.
„Inspirujeme se trendy ve vyspělých zemích
Evropy a snažíme se náš systém nakládání
s odpady stále zlepšovat. V loňském roce
jsme zprovoznili moderní překládací stanici
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s magistrátem jsme pilotně spustili ve vybraných lokalitách projekt na třídění kovů a rostlinných olejů,“ řekl ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík.
Město Olomouc se přitom stalo už v nedávné minulosti průkopníkem například v třídění
nápojových kartonů, ve sběru bioodpadu
a pilotně instalovalo na území města také
speciální kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie. V současné době je na území
města více než 700 stanovišť na separovaný
odpad a v blízkosti centra se nachází rovněž
tři stanoviště s podzemními kontejnery.
Všechny domácnosti také zdarma obdržely
před dvěma roky speciální třídílnou sadu
barevných tašek na třídění odpadu. Velkou
pozornost věnuje město rovněž ekologické
výchově v rámci osvěty zaměřené na
všechny věkové skupiny obyvatel.
Zatímco do roku 2010 končil zbytkový
směsný komunální odpad na skládce, nyní
se vozí k energetickému využití do spalovny
v Brně. Mnohem efektivnější nakládání
s odpadem nyní umožňuje také nově otevřená moderní překládací stanice.
Prestižní soutěž „O keramickou popelnici“
každoročně organizuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která v České republice zajišťuje systém třídění, recyklace
a využití obalových odpadů.

Po údržbě trávníků přišly v zimě na řadu ořezy dřevin
Na území města Olomouce udržují
Technické služby celkem 235 hektarů travnatých ploch a také 12,5 hektaru tzv. komunikační zeleně, což jsou zelené pásy přiléhající ke komunikacím, kde se sečení provádí
dvakrát ročně pomocí příkopového ramene.
Travnaté plochy se zpravidla sečou pětkrát
ročně, avšak loňský výjimečně suchý rok
umožnil jednu ze sečí vynechat.
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Stejně jako v předchozích letech zajišťovala
provozovna veřejné zeleně ošetření mladých
výsadeb dřevin. Pravidelné pletí a zálivku
doplňoval samozřejmě také výchovný řez.
Právě v tomto období vegetačního klidu jsou
patrné případné vady v korunách stromů
a postupně se provádějí ořezy, které slouží
hlavně k zajištění kvalitní stavby kosterních
větví.
Předchází
se tím také jejich
případné
mu vylomení.
Zároveň
slouží ořezy stromů
k vyzvednutí větví
nad přilehlé komunikace.
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Ukliďme Česko!
Technické služby města Olomouce
ve spolupráci s odborem životního
prostředí magistrátu se v loňském
roce aktivně zapojily do druhého ročníku celostátní akce „Ukliďme Česko“, která probíhala na 750 místech
po celé republice.
Během jarní očisty v lokalitě u bývalého Neoralova rybníka se podařilo
čtyřicetičlenné skupině brigádníků
z řad pracovníků TSMO a města
sesbírat dvě tuny starých pneumatik.
A další kontejner zaplnil převážně
plastový odpad, ačkoliv práci znepříjemňoval drobný déšť. Společnou akci podpořilo olomoucké Caffé Opera.
Pro letošní rok se dobrovolnická
akce „Ukliďme Česko“ připravuje pro
veřejnost v termínu 16. dubna.
Konkrétní výběr lokality a přesný termín zahájení akce bude teprve
upřesněn a oznámen. Bližší informace můžete získat také na webu
www.uklidmecesko.cz.

Kromě toho každoročně přibývá dalších dobrovolnických akcí organizovaných různými spolky a sdruženími,
které přispívají k úklidu především
v okrajových částech města a v rekreačních lokalitách jako jsou chválkovické cyklostezky, lanové centrum, chomoutovská jezera nebo Poděbrady. Technické služby města
Olomouce při těchto akcích pomáhají především se zajištěním odvozu
odpadu, poskytují ochranné rukavice a potřebné pytle na sesbíraný
odpad.
Očista čeká i olomoucké
chodníky a vozovky
Po zimním období se očisty dočká
také 352 kilometrů chodníků
a 287 kilometrů vozovek na místních
komunikacích. Při strojovém i ručním čištění se musí každoročně
odstranit zejména štěrk a posypová
drť ze zimní údržby. Postupně pak
následuje komplexní úklid jednotlivých ulic v rámci blokového čištění.
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Dva nové pilotní projekty na třídění odpadu v Olomouci
V uplynulém roce byly spuštěny dva pilotní
projekty zaměřené na samostatný sběr kovových obalů a sběr použitých jedlých olejů.
Na 20 vybraných stanovištích jsou od května umístěny speciální šedé kontejnery se
spodním výsypem o objemu dvou kubíků, do
kterých občané odkládají zejména kovové
konzervy či plechovky od nápojů. Kvalita
sebraného materiálu je velmi vysoká a téměř
bez příměsí. Během dvou provedených
svozů byla zatím celková výtěžnost více než
dvě tuny odpadu. Cílem pilotního projektu je
porovnání způsobů třídění a skladby kovo-

vého odpadu v různých typech zástavby.
Město tak reagovalo na novou legislativní
úpravu, která obcím ukládá povinnost umožnit občanům lepší dostupnost třídění kovů.
Ve sběrných dvorech je možné odkládat
jedlé oleje už více než pět let. Aby se služba
více přiblížila občanům zejména v hustě
obydlených
lokalitách, od
října jsou ve
vybraných
lokalitách zkušebně umístěny 120litrové kontejnery
s uzamykatelným víkem,
které slouží
speciálně ke
sběru jedlých
olejů a tuků.

Množství vytříděných odpadů obyvateli města Olomouce
do barevných kontejnerů a popelnic (2013–2015)
2013

Množství (v tunách)
2014

Plasty

1 061,150

1 134,119

1 148,712

Papír

1 736,000

1 710,633

3 486,220

Sklo

1 115,402

1 191,180

1 210,986

78,640

76,120

76,620

3 714,000

4 019,430

3 500,000

Kovy

41,000

40,670

68,870

Textil

279,659

249,424

238,000

Druh odpadu

Nápojové kartony
Bioodpad

2015

Velká Bystřice má nové Odpadové centrum
Komplexní služby v odpadovém hospodářství včetně svozu a likvidace odpadů z nově
zřízeného Odpadového centra ve Velké
Bystřici zajišťují od listopadu loňského roku
Technické služby města Olomouce. S finanční podporou z Operačního programu Životní
prostředí zřídilo město Velká Bystřice svůj
sběrný dvůr v Tovární ulici u čistírny odpadních vod ve směru na Bystrovany.
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Bioodpad se třídí také
na olomouckých sídlištích
Speciální hnědé kontejnery na
biologický odpad se loni objevily
také ve vybraných lokalitách města
s převažující bytovou zástavbou, kde
občané projevili zájem třídit bioodpad. Hnědé kontejnery o objemu
660 litrů jsou rozmístěny například
v městských částech Nová Ulice,
Nové Sady, Povel, ale také v Hejčíně
a Neředíně. Pokud se pilotní projekt
osvědčí a kvalita vytříděného bioodpadu bude odpovídat požadavkům
na další zpracování, následovat bude
rozšíření hnědých kontejnerů také
do dalších lokalit ve městě.
Bioodpad musí být ukládán do
kontejnerů volně sypaný a nikoliv
v igelitových sáčcích nebo pytlích.
Ve smluvní kompostárně totiž není
možné sesbíraný bioodpad dotřiďovat a je proto nezbytné dodržet jeho
maximální čistotu. Co všechno do
biokontejnerů patří a co nikoliv je
zřetelně uvedeno na nálepkách
umístěných přímo na kontejnerech.

Nové zařízení slouží zdarma nejenom občanům s trvalým pobytem ve Velké Bystřici, ale
také v sousedních do projektu zapojených
obcích Bystrovany, Bukovany, Mrsklesy
a Svésedlice. Odpadové centrum přispěje
k vyšší vytříditelnosti jednotlivých druhů odpadu a tím ke snížení objemu směsného
komunálního odpadu. Není však určeno pro
odpady z podnikatelské činnosti.
Do sběrného dvora mohou
občané odkládat odpady
kategorie ostatní, biologický
odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad
a v rámci zpětného odběru
také nepotřebná elektrozařízení (pračky, televize, vysavače, počítače, zářivky
apod.). Uložení stavebního
odpadu je zpoplatněno dle
ceníku.
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Návrhy na další umístění biokontejnerů je možné zasílat přímo na odbor
životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí Magistrátu města Olomouce.
Šestačtyřicet tun vánočních
stromků od Olomoučanů
Ke zpracování do kompostárny
putovalo během měsíce ledna 46 tun
odložených vánočních stromků, které
občané odkládali k odpadovým nádobám nebo je odvezli do sběrových
dvorů. Množství svezených vánočních stromků přitom stále narůstá.
V loňském roce jich skončilo v kompostárně „jen” 36,9 tuny.
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Představujeme novou techniku
Vozový park společnosti TSMO se v uplynulém roce rozrostl mimo jiné o nové svozové vozidlo s rotačním stlačováním odpadu.
Nástavba M-U-T Rotopess od renomované
společnosti MUT Austria má objem 18 m3
a je umístěna na komunálním podvozku
vozidla Scania s motorem o výkonu 235 kW.

PODPORUJEME …

Nástavba s rotačním stlačováním odpadu je
vhodná zejména pro svoz bioodpadu,
protože rotací sběrového zásobníku dochází
k homogenizaci odpadu. Další výhodou je
vodotěsnost nástavby a rovněž sběrné vany,
což zabraňuje k úniku tekutých složek.

Krédem akciové společnosti TSMO
je slogan „Všude tam, kde nás potřebujete“. To ovšem neplatí jen ve vztahu ke zkrášlování města, ale i v podpoře akcí ekologického, kulturního či
sportovního charakteru.
Ekojarmark je úžasná akce, kterou
každoročně pořádá Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov a která je už 25 let neodmyslitelně spjata s 1. májem a olomouckým Horním náměstím. Naše akciová
společnost se na této akci podílí
jednak úklidem po jejím skončení, ale
především pak aktivitami v propagačním stánku. Formou her se v něm děti
učí třídit odpad a všichni zájemci se
v něm dozvídají mnoho zajímavostí
z oblasti nakládání s odpady.

Podzemní parkoviště v olomouckém přednádraží
je plně vytížené a připravuje se na modernizaci
Téměř čtrnáct let provozu má za sebou podzemní parkoviště v přednádražním prostoru.
Motoristické veřejnosti slouží od roku 2002,
když nabízí celkem 341 parkovacích míst.
Zájem o parkování postupně narůstal, takže
v posledních letech bývá jeho vytíženost až
stoprocentní a v některých dnech musí být
dokonce pro veřejnost uzavřeno.
Roční tržby z parkovného se tak blíží částce
tři miliony korun. Nepřetržitou obsluhu podzemního parkoviště, včetně správy navazující průchozí pasáže, výtahu a eskalátorů
zajišťuje pět pracovníků TSMO.
Během měsíce srpna uplynulého roku kvůli
rozsáhlému opotřebování musel být omezen
provoz parkoviště v 1. podzemním podlaží,
kde proběhla nezbytná oprava povrchu podlah. Pro zajištění vysoké úrovně služeb bude
však nezbytné, aby proběhly generální úpra-

vy parkovacího systému nebo aby město
Olomouc pořídilo systém zcela nový. Stávající zařízení už je zcela zastaralé a trpí častou
poruchovostí.
Ceník parkovného zůstává zatím beze změny, takže podzemní parkoviště nabízí
příjemné ceny a v rámci systému P+R platí
parkovací lístek jako volná celosíťová jízdenka MHD pro jednu osobu na 60 minut od
jeho vydání.
Krátkodobé stání
Dlouhodobé stání (4–12 hod.)
Celodenní stání (12–24 hod.)
Měsíční pronájem
Měsíční pronájem (komerční)
Roční pronájem
Roční pronájem (komerční)

10 Kč/hod.
40 Kč/hod.
90 Kč/hod.
800 Kč
1500 Kč
9 000 Kč
16 000 Kč

Sběrové dvory mají i nadále celotýdenní provoz
Sběrové dvory provozované TSMO mají i nadále celotýdenní provoz (vyjma státních svátků),
protože se osvědčil a zamezil vytváření tzv. černých skládek v okolí sběrových dvorů. Do obou
sběrových dvorů v Hodolanech a v Neředíně tak mohou občané Olomouce bezplatně odkládat
objemný a nebezpečný odpad včetně nejrůznějších elektrozařízení v průběhu celého týdne.
Provozní doba sběrových dvorů (Hodolany – Chelčického ul., Neředín – za krematoriem)
Po – So 9.00–17.00 hod. (přestávka 13.00–13.30)
Ne
9.00–13.00 hod.
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Tradiční součástí zahájení nového
školního roku se postupně stala akce
Jeden dětský den nestačí, která
probíhá za podpory TSMO a která
zároveň slouží k šíření osvěty o odpadovém hospodářství hravou formou.
Spolupráce s Univerzitou Palackého spočívá vedle organizování besed, výtvarných a dalších soutěží
také v pořádání exkurzí do areálu ve
Chválkovicích, kde je v provozu třídící linka a rovněž nové moderní překladiště odpadu.
Vedle řady dalších aktivit podporujeme také přípravu mladých fotbalistů v prázdninové Olomoucké
fotbalové škole, kde mezi výukou
kopací techniky se najde čas i na
třídění odpadů.
Součástí RunCzech běžecké ligy
bývá červnový Mattoni 1/2 Maraton Olomouc, který nejenže má servisní podporu ze strany TSMO, ale
každoročně se ho také aktivně účastní zaměstnanci akciové společnosti.
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