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Obce Olomouckého kraje 

 

Vážená paní starostko, 
vážený pane starosto,  
 
v následujících letech se budou prudce zvedat poplatky za skládkování komunálních 
odpadů, proto se města v Olomouckém kraji spojují pod Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje a.s., která bude řešit problematiku odpadů za ně a přitom právě 
zapojené obce budou mít nad společností 100% kontrolu a i Vy máte nyní příležitost se 
přidat.  
 
Města a obce se mohou do společnosti přidat jednoduše vstupem do spolku Odpady 
Olomouckého kraje, z. s.  a nákupem akcií skrze něj (v případě dotazů  kontaktujte Ing. 
Zuzanu Ochmanovou z.ochmanova@olkraj.cz  , mob.: 724 026 616), pro větší celky je 
tu možnost být samostatným přímým akcionářem (v případě dotazů  kontaktujte Lukáše 
Václavíka MSc., vaclavik@tsmo.cz, mob.: 606 721 191).  
 
Servisní společnost má za cíl vybudovat komunální odpadovou infrastrukturu, která zajistí 
ekonomické zpracování komunálních odpadů, aby se obce vyhnuly prudce se zvedajícímu 
poplatku za skládkování. Poplatek bude v roce 2025 trojnásobný oproti roku 2020 a téměř 
čtyřnásobný v roce 2030, kdy zdražování vyvrcholí úplným zákazem skládkování 
využitelných složek odpadu.  
 
V plánu je vybudovat centrální dotřiďovací linku na směsné komunální odpady, papír a 
plasty v Olomouci a další obdobné linky v severní části kraje. V druhé etapě pak společnost 
může řešit zpracování dalších typů odpadů, případně i svoz v regionech, které to budou 
potřebovat. 
 
Na vybudování odpadové infrastruktury se využijí částečně i dotace či úvěr, ale bude nutné 
významnou část dofinancovat z vlastních zdrojů. Za nejpravděpodobnější se nyní jeví 
poplatek za občana splatný v průběhu šesti let, který může dosáhnout celkové výše 1500,- 
Kč, ten dává jistotu realizace projektu i v případě nezískání dotace. 
 
Více informací k plánovanému projektu naleznete v prezentaci v tomto odkazu:  
 
https://odpadyolomouckehokraje.cz/servisni-spolecnost-odpady-olomouckeho-kraje/transparence/ 
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Máte nyní příležitost se do této společnosti zapojit a tím vyřešit problém s odpady pro Vaši 
obec na další desetiletí. Proto v příloze zasíláme manuál, jak se do projektu zapojit. Ten 
najdete rovněž na našich nových webových stránkách v sekci Spolek -> Transparence  
 
https://odpadyolomouckehokraje.cz/spolek-odpady-olomouckeho-kraje/transparence/ 
 
 
Do konce letošního roku platí garantovaná cena 15,- Kč za akcii. Do spolku se dále každý 
rok přispívá provozní poplatek 3,- Kč za občana. Od roku 2023 se cena akcií pravděpodobně 
bude zvedat na 20,- Kč za akcii, a jak se bude blížit realizace projektu, může se nadále 
zvedat. Vy tudíž máte nyní příležitost stát se akcionářem za zvýhodněných podmínek.  
 
Pro zapojení se do společnosti je zároveň nutný i podpis smlouvy o smlouvě budoucí na 
předání odpadů do koncových zařízení, které pro Vás společnost vybuduje. Bez těchto 
smluv nemůže společnost zahájit řízení pro získání dotací.  
 
Abyste tyto kroky snáze vysvětlili i občanům, najdete v příloze i informativní článek o 
projektu. Prosíme tedy o jeho zveřejnění v místním tištěném periodiku, kterým informujete 
své občany, případně na dalších místech. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Manuál pro obce - akcionář skrze spolek 
2. Stanovy spolku platné od 24.6.2021 - poslední platná verze 
3. Smlouva o smlouvě budoucí na odpady 
4. článek - obecní periodika 

 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 

- členům Spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. 
- akcionářům Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje, a.s. 
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