Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna

SYSTÉM SVOZU ODPADŮ PRO KOMPOSTÁRNU
I.
Město Slavkov u Brna předalo k 1.5.2009 Technickým službám (dále jen TSMS) kompostárnu
do správy k provozování.
Na provoz kompostárny je schválen podrobný „Provozní řád“ m.j. citujeme:
1. Kapacita zařízení kompostárny je 950 tun za rok
2. V zařízení je možné zpracovávat pouze
biologicky rozložitelný odpad
kat. Číslo 200201
odpady z tržišť
kat. Číslo 200302
3. Původ přijímaných odpadů
 veřejná zeleň
 biologicky rozložitelný zahradní odpad od občanů
4. Odpady, které NEBUDOU přijímány ke zpracování
- nebezpečné odpady
- odpady z podnikatelské sféry
- biologické odpady živočišného původu

II.
Pro TSMS z výše uvedeného vyplývá:
1. Zajistit svoz biologicky rozložitelných odpadů z údržby veřejné zeleně města (včetně
zámeckého parku, koupaliště, alejí, protipovodňových hrází na Litavě, stadionu, MŠ,
ZŠ,atd.)
2. Zajistit svoz biologicky rozložitelného zahradního odpadu od občanů (dále jen odpad ze
zeleně).
3. Zajistit řádný provoz kompostárny při dodržení všech předepsaných postupů,
mj. kontrolou sváženého odpadu, roztřídění, podrcení a promíchání, založením do
kompostovacích hromad, dodržet předepsanou technologii kompostování.
Pro kompostování je navrženo otevření aerobní ( s přístupem vzduchu) kompostování v
trojúhelníkových základnách.

III.
Pro OBČANY z toho vyplývá:
1. Technické služby odvezou občanům odpad ze zeleně z údržby veřejných ploch.
2. TSMS odvezou občanům biologicky rozložitelný odpad ze zeleně (nikoliv ze sadů mimo
intravilán města).
3. Občan může uložit tento odpad na místa obvyklá, zpevněné plochy, vjezdy a podobně,
zpravidla před vlastní dům, vždy v neděli večer nebo v pondělí ráno (před svozem).

4. TSMS budou provádět svoz těchto odpadů zpravidla v pondělí a úterý, po sobotě a neděli
(víkendu).
Zahájíme svoz v severních ulicích města, počínaje Tyršovou ulicí a postupně bude svoz
pokračovat do jižních částí města do Nádražního sídliště.
Po našich zkušenostech zpravidla takto:
1. Den – pondělí
Postupně počínaje:
Zlatá Hora
Čelákovského
Tyršova
Pod Oborou
Jiráskova, Malčevského
Malinovského
Kaunicova
Tyršova část (trafo)
Bučovická
Bezručova
Dvořákova
Havlíčkova
Smetanova
Slovanská

2. Den – úterý
postupně počínaje:
Polní sídliště
Polní ulice
Krátká
Lidická
Zborovská
Husova
ČSA, Topolová
Nádražní sídliště
Nerudova
Slovákova
Špitálská
Zámecká
Kollárova
Koláčkovo náměstí
Fűgnerova

5. Sběrná místa - zpěvněné plochy před vlastními domy mimo dešťové vpusti a podobně.
Sběrné místo nesmí ohrozit dopravu na komunikacích.
6. Odpad může být i ve vlastních igelitových pytlích (po vyprázdnění vrátíme).
7. Uliční smetky odvezou TSMS samostatně (mimo svoz odpadu ze zeleně).

IV.
Co do kompostu PATŘÍ:
 tráva
 listí
 plevel
 košťály
 sláma
 piliny
 větve do tloušťky 12 cm
 kůra
 odpad může být smíchán (větve, listí, tráva)
Co do kompostu NEPATŘÍ:
 plasty, textil
 stavební suť, sklo, cihly, beton
 nebezpečené odpady
 odpad z podnikatelské sféry
 převařené zbytky z jídel
 uliční smetky (ty svezeme samostatně)





kovy
větve nad Ø 12 cm
pařezy

Poznámky:
1. TSMS poskytnou označené igelitové pytle 1 ks á 10,- Kč (manipulační poplatek) v
kanceláři TSMS
PO
od 7.00 - 11.30
12.30 - 15.00
ST
od 7.00 - 11.30
12.30 - 15.00 (případně dle telefonické dohody)
2. TSMS si vyhrazují právo z provozních důvodů posunout svoz. Po vyhodnocení
zkušeností tento systém upravit.
3. Pokud dojde k poškození strojů vinou nevhodného odpadu budou TSMS uplatňovat
vzniklou škodu po původci.
4. TSMS děkují všem občanům za odpovědný a ekologický přístup k životnímu prostředí
města a za jejich podíl na údržbě veřejné zeleně.
5. Větší množství, především větví, můžete nahlásit na TSMS.
6. Výstupem z kompostárny bude REKULTIVAČNÍ KOMPOST a REKULTIVAČNÍ
SUBSTRÁT (rekultivační kompost smíchaný se zeminou).
Kompost i substrát bude využíván pro údržbu veřejné zeleně, terénní úpravy a rekultivace.
Po dohodě s TSMS bude k odebrání bezúplatně pro občany Slavkova u Brna.
Kontaktní místo

TSMS
Špitálská 733
Slavkov u Brna
tel./fax. 544221302
tel.: 544220989, mob.: 603156818
e-mail: reditel@tsslavkov.cz
radoslav.lansky@tsslavkov.cz

Radoslav Lánský
ředitel TSMS

