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1.

Základní údaje

1.1.

Název :

Kompostárna Kamenný Újezd

1.2.

Umístění kompostárny :

pozemek parcela číslo 695/42, 695/43
katastrální území Kamenný Újezd
Jihočeský kraj

1.3.

Identifikační údaje vlastníka :

Buble Eko s.r.o. , Plavnická 157
373 81 Kamenný Újezd, IČO 01526731

1.4.

Identifikační údaje provozovatele :

Buble Eko s.r.o. , Plavnická 157
373 81 Kamenný Újezd, IČO 01526731

1.5.

Správce kompostárny :

Buble Eko s.r.o. , Plavnická 157
373 81 Kamenný Újezd, IČO 01526731

1.6.

Odpovědný pracovník :

Monika Kočvarová, tel.: 737 212 310

1.7.

Obsluha kompostárny :

Jan Šulda, tel.: 737 212 304

1.8.

Telefonní čísla pro mimořádné události :
Obecní úřad Kamenný Újezd, sekretariát
Lékařská služba, rychlá zdravotnická pomoc
Hasiči
Policie
Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí
České Budějovice , hlášení havárií

1.9.

387 998 204
155
150
158
731 405 133

Rozhodnutí orgánů
Kladné vyjádření magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí ze
dne 14/7/2014 k provozování malého zařízení na využití vybraných biologicky rozložitelných
odpadů .

1.10.

Údaje o časovém omezení platnosti provozního řádu
Provozní řád je vydán na dobu neurčitou.
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2.

Provozní řád

Všeobecná ustanovení
provozní řád slouží k zabezpečení plynulého a řádného provozu kompostárny Kamenný
Újezd, k ochraně životu a zdraví osob a k ochraně životního prostředí. Za jeho dodržování
zodpovídá správce kompostárny Kamenný Újezd nebo jím prokazatelně pověřená osoba.
Všichni uživatelé kompostárny Kamenný Újezd a jiné osoby mající povolen vstup do tohoto
prostoru, jsou povinni dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů správce kompostárny
Kamenný Újezd. Všichni pracovníci podílející se na provozu kompostárny Kamenný Újezd jsou
povinni nejméně jedenkrát ročně se s tímto provozním řádem seznámit a tuto skutečnost
prokazatelně potvrdit podpisem v Provozním deníku. Za plnění tohoto ustanovení je
zodpovědný provozovatel kompostárny Kamenný Újezd. Provozovatel kompostárny Kamenný
Újezd je povinen zabezpečit umístění Provozního řádu na viditelném a přístupném místě.

3.

Charakter, účel a popis zařízení

3.1.

Umístění stavby a účel objektu
Kompostárna Kamenný Újezd je umístěna na pozemku parcelní číslo 695/42, 695/43
v katastrálním území Kamenný Újezd a slouží pro shromažďování bioodpadu, tvořeného
zejména biologicky rozložitelnými komunálními odpady z několika obcí a dále jeho
následného zpracování na kompost. Samotný proces kompostování bude probíhat
v pásových řadách, které budou překopávány, zavlažovány a upravovány tak. Aby docházelo
k řízenému aerobnímu rozkladu „zeleného“ bioodpadu. Během kompostování budou
sledovány vlastnosti kompostovaného bioodpadu a to zejména teplota, vlhkost a poměr, aby
byly dosaženy optimální podmínky procesu.

3.2.

Projektované kapacity:
Maximální množství přijatého kompostu na kompostárnu Kamenný Újezd je stanoveno na
150 t/rok a na základě provedené analýzy potenciálu produkce bioodpadu na území výše
uvedených obcí bylo zjištěno, že předpokládaná kapacita kompostárny Kamenný Újezd by
měla být naplněna.

3.3.

Stavebně technické řešení kompostárny Kamenný Újezd
Kompostárna Kamenný Újezd je umístěna na pozemku s parcelním číslem 695/42 a 695/43.
Vnitřní plocha Kompostárny Kamenný Újezd je zhutněná hliněná nezpevněná plocha.
V areálu kompostárny se nenacházejí žádné stavební objekty. Obsluha kompostárny
Kamenný Újezd je pro telefonní spojení vybavena mobilním telefonem.

4.

Obsluha kompostéry Kamenný Újezd

4.1.

Přístup do areálu kompostárny Kamenný Újezd
Do areálu kompostárny Kamenný Újezd mají přístup pouze pověření pracovníci správce a
provozovatele kompostárny Kamenný Újezd. Veškerý bioodpad je do kompostárny Kamenný
Újezd navážen z překladiště bioodpadu Kamenný újezd, kde je nejprve tento bioodpad tříděn
na dvě základní frakce (větší bioodpad – zejména větve a jemnější bioodpad – zejména tráva
s listím či ostatním drobným nedřevěným rostlinným bioodpadem.
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4.2.

Provozní řád

Manipulace s rostlinnými zbytky
Manipulovat s rostlinnými zbytky v areálu kompostárny Kamenný Újezd může pouze osoba
seznámená s tímto provozním řádem a řádně proškolená

4.3.

Povinnosti obsluhy:







4.4.

Příjem rostlinných zbytků
Příprava surovin do zakládek kompostu
Provzdušňování, překopávaní a promíchávání kompostu
Údržba a čištění ploch v areálu kompostárny Kamenný Újezd
Záznamy o provozních operacích do provozního deníku
Údržba mechanizace kompostárny Kamenný Újezd

Přejímka rostlinných zbytků
Do areálu kompostárny Kamenný Újezd je umožněn vjezd motorových vozidel, přičemž je
obsluha těchto vozidel povinna dbát pokynů obsluhy kompostárny. Navážení bioodpadu
zajišťuje firma Trevile s.r.o. a to z překladiště bioodpadu Kamenný Újezd.

4.5.

Způsob kompostování
Technologie kompostování v pásových hromádkách na volné ploše

4.6.

Povinnosti provozovatele
Provozovatel je povinen zabezpečit areál kompostárny Kamenný Újezd proti vstupu
nepovolaných osob.

4.7.

Kontrolní činnost
Provozovatel a správce je povinen umožnit přístup osobám pověřenými kontrolní činností.

5.

Vybavení kompostárny Kamenný Újezd





Traktor Lamborghini R2.60
Tažný překopávač kompostu AVP200
Štěpkovač T3
Vibrační síto deskové



6.

Organizační zajištění provozu
Kompostárna Kamenný Újezd smí být provozována pouze podle schváleného provozního
řádu.
Označení kompostárny obsahuje:
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Název:

Kompostárna Kamenný Újezd

Provozovatel:

Buble Eko s.r.o. , Plavnická 157
373 81 Kamenný Újezd, IČO 01526731

Správce kompostárny Kamenný Újezd:

Buble Eko s.r.o. , Plavnická 157
373 81 Kamenný Újezd, IČO 01526731

Odpovědný pracovník:

Monika Kočvarová

Obsluha kompostárny Kamenný Újezd:

Jan Šulda

Provozní doba:

7:00 – 16:00 ( pondělí – pátek)

Na viditelném místě je umístěn tento provozní řád a seznam rostlinných materiálů, které je
možno do kompostárny Kamenný Újezd odevzdat.

7.

Provozní deník
O provozu kompostárny Kamenný Újezd je veden „Provozní deník“. Obsluha kompostárny
Kamenný Újezd vede v provozním deníku záznamy o provozních operacích, evidenci přijatého
materiálu a hotového kompostu (stačí odhadem). Dále zaznamenává průběh procesu, tedy
složení a případnou závlahu zakládek.

8.

Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád je závazný pro provozovatele, správce, odpovědného pracovníka a
obsluhu kompostárny Kamenný Újezd.

Zpracoval:

Monika Kočvarová

Datum zpracování

29/1/2015

5

