Projekt: „Nakládání s bioodpadem ve městě Borohrádek“
Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/15.26966/15245984
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Cílem projektu je zefektivnění systému nakládání s bioodpadem. Jedná se především o
zamezení skládkování biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) prostřednictvím
zavedení efektivního systému domácího kompostování v kombinaci s komunitním
sběrem bioodpadu. Dílčím cílem je také zamezit vytváření nelegálních skládek, omezit
pálení trávy a odpadu ze soukromé i obecní
zeleně. Smyslem projektu je vytvořit fungující
systém nakládání s bioodpady, který bude mít
příznivý vliv na životní prostředí a trvale
udržitelný rozvoj.
Obecným
hospodářství

cílem
je

politiky
snížit

odpadového

množství

odpadu

ukládaného na skládky a bioodpad z části

Kompostér o objemu 900

přeměnit na oxid uhličitý a z části vrátit zpět do půdy - nejlépe ve formě stabilního
humusu, který je zárukou, že uhlík zůstane dlouhodobě uložen v půdě a nebude
přispívat ke skleníkovému efektu.

Plastové kontejnery 660 l
Komunitní kompostér 400 l

Tento projekt řeší zavedení systému nakládání s bioodpadem v našem městě cestou
umístění kompostérů přímo na zahradě jednotlivých občanů bydlících v RD. Dále bude
zajištěna možnost ukládání bioodpadu lidem z obytných domů prostřednictvím
plastových kontejnerů na bioodpad a komunitního kompostéru.
Tím bude minimalizováno množství vyprodukovaného bioodpadu k dalšímu zpracování.
K ukládání

bioodpadu

bude rovněž občanům i
městu

k

dispozici

velkoobjemový

kon -

kontejner umístěný na
veřejném prostranství a
tři další velkoobjemové
kontejnery

v bývalém

areálu ŽPSV.

Dále město zakoupilo mobilní štěpkovač pro rozdrcení dřevitého materiálu, zejména
větví
údržbě

vzniklých

při

zahrad

a

veřejných prostranství.
Výslednou štěpku bude
možné
kompostovat,

dále
nebo

využít jako mulč.

Štěpkovač

Zavedením systému nakládání s bioodpadem navíc město splní povinnost vyplývající
z novely zákona o odpadech, která je účinná od 1. 1. 2015, a nařizuje obcím povinnost

umožnit všem občanům třídit tyto druhy odpadu.
Projekt byl spolufinancován za podpory Operačního programu životního
prostředí Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.
Celkové výdaje na projekt: 1 752 080,00 Kč
Spolufinancování ze státního rozpočtu: 86 901,99 Kč
Výše prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které
byly kryty z rozpočtu EU: 1 477 337,40 Kč
Spolufinancování z rozpočtu města: 187 840,70 Kč.
Dodávku níže uvedeného zboží uskutečnila na základě výběrového řízení firma MEVAOstrava, s.r.o., Slovenská 1083/1b, 702 00 Ostrava – Přívoz.
Pro zajištění nakládání s BRKO bylo nakoupeno:
•
Kompostér 900 l
•
Komunitní kompostér, 400 l
•
Kontejner na bioodpad, 660 l
•
Velkoobjemový kontejner s víky, 10,5 m3
•
Velkoobjemový kontejner otevřený, 9,4 m3
•
Velkoobjemový kontejner otevřený, 13,5 m3
•
Štěpkovač

200 ks
1 ks
12 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks

Zařízení

Stanoviště

Komunitní kompostér

u bytového domu čp. 501,502 – 1ks

Velkoobjemový kontejner s
víky
Plastové kontejnery

Smetanova ulice – 1ks
Havlíčkova ulice – 2ks
Jiráskova – 1ks
Jiřího z Poděbrad – 1ks
Nádražní – 2ks
Partyzána Petra – 1ks
Základní škola T.G. Masaryka 396 – 1ks
Mateřská škola Husova 530 – 1ks
Hřbitov Borohrádek – 2ks
Hřbitov Šachov – 1ks

Velkoobjemové kontejnery

Areál býv. ŽPSV – 3ks

Štěpkovač

Areál býv. ŽPSV – 1ks

Kompostéry o objemu 900 l

U rodinných domů - 200 ks
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