
Zpráva o provozu skládky Borek

Rok 2017



I. Statistika množství uložených odpadů

Vzhledem k tomu, že do konce roku chybí ještě 19 dní jsou uvedená data k 30. Listopadu 2017

1. K 30.11.2017 bylo na skládku Borek uloženo 23 000 tun.
2. Podíl TZS 4 609 tun. 20%, 15 034 tun komunálu, 3 367 tun ostatní
3. Zemník 10 436 tun, celkem je deponováno 16 900 tun (celková kapacita 50 000 tun). Tento materiál

bude převážně určen pro rekultivaci skládky.

 Kapacita skládky

Geodetické zaměření tvaru skládky bylo provedeno k 11.12.2017 firmou AQUATIS. 
Data o kapacitě skládky budou zpracovány během příštího týdne.

Odpady uložené na kompostárnu

V roce 2017 bylo přijato do kompostárny 335 tun odpadů. Po zpracování byl vzniklý kompost využit na
překryv svahů tělesa skládky (110 tun).

      Finanční prostředky na rekultivaci

Dle zákona 185/2001 je povinností provozovatelů skládek ukládat finanční prostředky 
na rekultivaci a následnou péči na zvláštní vázaný účet.

Stav vázaného účtu k 31. 12. 2016 21 767 624,13 Kč
Stav vázaného účtu k 30. 11. 2017 23 376 615,93 Kč

Za rok 2017 přibylo 1,6 mil. Kč.

II. Provozní záležitosti

Činnost  na  skládce  jako  v předešlých  letech.  (údržba  zeleně,  komunikací,  oplocení,  drenážních
potrubí, údržbu záchytné zdrže vody, čištění žlabů na dešťovou vodu kolem tělesa skládky, natírání
technického zařízení skládky a pravidelný sběr úletů na skládce a v blízkém okolí.apod.)

Největšími investicemi roku 2017 byla výměna staré vjezdové brány za elektricky ovládanou, koupě a
výměna čerpadla v jímce průsakových vod, rozšíření oplocené části pozemku u zemníku k hranicím
pozemku. Pro vytváření dostatečné zásoby materiálu pro rekultivaci byl posunut plot u zemníku až
k hranicím pozemku vlastněného sdružením.



Další velkou investiční akcí v letošním roce bylo připojení plynových studní na kogenerační jednotku.
V návaznosti na stále četnější kontroly státních orgánů, které vždy upozorňovali, že by na odplyňovací
systém měli být připojeny všechny instalované plynosběrné studny, jsme v posledním týdnu listopadu
dokončili  ve  spolupráci  s firmou  Pastell  Benešov  připojení  zbývajících  nepřipojených  studní  na
severním svahu skládky (směr Bílkov). 

    Na jaře a na podzim byla provedena deratizace odbornou firmou.

22.8.2017 kontrola ČIŽP. 

Monitoring

Monitoring včetně vyhotovení závěrečné zprávy zajišťuje společnost GEOTEST Brno a.s. 
Monitoring byl i v roce 2017 realizován v četnosti dvakrát ročně, a to v měsíci březnu a září. 

 Ostatní 

        Úkoly pro rok 2018:

Od  1.1.2018  bude  opětovně  spouštěn  systém  elektronického  ohlašování  evidence  a  přepravy
nebezpečných odpadů. Stejný princip jako ISPOP, mělo být v provozu od 1.1.2017, nepodařilo se spustit.

Do  15.2.2018  zaslat  na  ISPOP  hlášení  o  produkci  a  nakládání  s odpady.  Týká  se  původců,  kteří
vyprodukují a rok více jak 100 kg N nebo 100 tun O odpadů.

Zavedení  elektronické evidence tržeb (od března),  platby v hotovosti  od drobných dodavatelů.  Z toho
důvodu bylo vylepšeno napojení na internetovou síť. 

Pro příští certifikaci váhy, koncem roku 2018, bude nutno vyměnit DISOMAT- řídící jednotka váhy. Řídící
jednotka  musí  mít  záznamové  zařízení,  které  ukládá  data  pro  případnou  kontrolu  finančního  úřadu,
stávající jednotka toto neumožňuje.
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