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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 1. 11. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v níž žádáte o poskytnutí informací „o účelu
a podmínkách poskytnutých veřejných prostředků, konkrétně o obsahu projektu a jeho
udržitelnosti, a to ve vztahu k době provozování Regionální kompostárny Slavičín...“
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Projekt OPŽP 2007-2013 "Regionální kompostárna Slavičín":
Stručný obsah projektu dle žádosti o podporu:
Hlavním předmětem projektu je pořízení kompostovací technologie na zpracování
biologicky rozložitelného odpadu (BRO) s předřazeným hygienizačním stupněm.
Konkrétně se jedná o pořízení fermentační linky na výrobu kompostu k energetickým
účelům, včetně specifických manipulačních dopravních prostředků a kontejnerů. Záměrem
projektu "Regionální kompostárna Slavičín", specializované na gastroodpady pro výrobu
kompostu k energetickému využiti na skládce Slavičín, je vybudování fermentační linky
sloužící ke zpracování BRO z domácností, gastroodpadu z hotelu a vývařoven, zeleného
odpadu údržby městské zeleně, parkových ploch, zelené biomasy ze zemědělské
produkce (tráva z údržby luk a nevyužívaných zemědělských ploch, seno (stafina)), odpad
z těžby dřeva a ostatní dostupné biomasy z okolí. Energetické využití produkovaného
kompostu bude zajištěno na stávajících roštových kotlích umístěných v tepelných
hospodářstvích ve městě Slavičín a Broumov – Bylnice.
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Cílem projektu je zajištění zpracování problematických gastroodpadů produkovaných na
dotčeném území a jejich další využiti spolu s místně dostupnou biomasou s následným
energetickým využitím. Tento projekt povede k následujícím skutečnostem:
• vybudování integrovaného systému nakládání s bioodpady v regionu
• sběr a zpracování bioodpadu z údržby zeleně
• zpracování bioodpadu z potravinářského průmyslu, zemědělství
• možnost výroby organického hnojiva
• využiti tepelné energie v městské horkovodní síti
• sníženi objemu skládkových odpadu
Účelem projektu je dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace vybudování systému odděleného
sběru ve Zlínském kraji o celkové projektované kapacitě 18 000 t/rok včetně následného
provozu a výstavba kompostárny o celkové projektované kapacitě 25 000 t/rok včetně
následného provozu.
Udržitelnost projektu běží 5 let od ukončení projektu, tj. do 31. 10. 2017.
Pro další informace o projektu Vám doporučujeme obrátit se na Státní fond životního
prostředí ČR, který dotaci poskytl a administruje.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR

Na vědomí:
JOGA Luhačovice, s. r. o.
Ing. Josef Gabryš
ředitel
Uherskobrodská 984
763 26 Luhačovice
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