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1. Základní údaje 

 

1.1 Název:        Kompostárna Hrádek 

1.2 Umístění kompostárny    Pozemek p.č. 1801  o výměře 2547 m2  

  v k.ú. Hrádek u Znojma, LV č. 10001 

zeměpisné souřadnice     48°46'55.17"N, 
16°15'32.72"E 

 

1.3. Identifikační údaje vlastníka    Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma,  

IČ: 00292869, DIČ: CZ00292869 

1.4. Identifikační údaje provozovatele   Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma,  
IČ: 00292869, DIČ: CZ00292869 

1.5. Správce kompostárny     Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma,  
IČ: 00292869, DIČ: CZ00292869 

1.6. Odpovědný pracovník     Oldřich Skácel 
 

1.7. Obsluha kompostárny     Oldřich Skácel 

 

1.8.  Provozní doba      PO –PÁ   07:00 – 8:30 
 

1.9. Telefonní čísla pro mimořádné události: 

 

❖ Obecní úřad Hrádek      515 275 186 

❖ Rychlá zdravotnická pomoc    155 

❖ Hasiči       150 

❖ Policie       158 

❖ Oblastní inspektorát České inspekce životního  

prostředí Znojmo, hlášení havárií   515 216 420 

❖ Krajský úřad Jihomoravského kraje   541 651 571 

❖ Městský úřad Znojmo, odbor ŽP   515 216 406 
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1.10. Rozhodnutí orgánů 

- Kladné vyjádření Odboru ochrany životního prostředí města Znojma k provozování malého zaříze-

ní na využití vybraných biologických rozložitelných odpadů. 

- Kolaudační souhlas vydal Stavební úřad Jaroslavice 15.11.2016 pod č.j. STÚ 369/2016-LK. 

1.11. Údaje o časovém omezení platnosti provozního řádu 

Provozní řád je vydán na dobu neurčitou.  

1.12. Základní kapacitní ustanovení 

Jedná se o malé zařízení pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu, které zpracovává 

biologicky rozložitelný odpad pro jednu zakládku v množství nepřekračujícím 20 tun a v celkovém 

ročním množství zpracovaného biologicky rozložitelného odpadu nepřekročí 150 tun. 

2. Všeobecná ustanovení 

2.1. Kompostárna 

Provozní řád slouží k zabezpečení plynulého a řádného provozu kompostárny Hrádek, k ochraně 

životu a zdraví osob a k ochraně životního prostředí. Za jeho dodržování zodpovídá správce kom-

postárny Hrádek nebo jím prokazatelně pověřená osoba. Všichni uživatelé kompostárny Hrádek a 

jiné osoby mající povolen vstup do tohoto prostoru, jsou povinni dodržovat tento provozní řád a dbát 

pokynů správce kompostárny Hrádek. Všichni pracovníci podílející se na provozu kompostárny Hrá-

dek jsou povinni nejméně jedenkrát ročně se s tímto provozním řádem seznámit a tuto skutečnost 

prokazatelně potvrdit podpisem v Provozním deníku.  

V Provozním deníku bude obsluha povinna vést záznamy o provozu shromaždiště:  

❖ datum přijetí a odvozu odpadu 

❖ jméno pracovníka obsluhy 

❖ jméno a číslo objektu původce odpadu 

❖ druh odpadu 

❖ mimořádné události 

❖ školení, kontroly 

Za plnění tohoto ustanovení je zodpovědný provozovatel kompostárny Hrádek. Provozovatel kom-

postárny Hrádek je povinen zabezpečit umístnění Provozního řádu na viditelném a přístupném místě. 

3. Charakter, účel a popis zařízení 

3.1 Umístění stavby a účel objektu 

 

Kompostárna Hrádek je umístěna na parcelním čísle 1801 v katastrálním území Hrádek u Znojma, 

zapsaném na LV č. 10001 (dle geometrického plánu č. 917/321/2016 ze dne 27.06.2016 se jedná o 

vzniklý pozemek p.č. 1801 – orná půda o výměře 2.547 m2, který vznikl oddělením dílu „a“ o výmě-
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ře 1.062 m2 z původního parc. č. 1801, dále z dílu „b“ o výměře 461 m2 ze zaniklého pozemku parc. 

č. 1802 a dílu „c“ o výměře 1.025 m2 z pozemku parc. č. 1803). Kompostárna slouží pro shromaž-

ďování bioodpadu, tvořeného zejména biologicky rozložitelnými komunálními odpady z obce Hrá-

dek a dále jejich následného zpracování na kompost. Kompostárna nebude zaměřena na komerční 

produkci kompostu, nýbrž má sloužit k elektivnímu využití zelených zbytků vzniklých při údržbě 

zeleně v obci a také slouží bezplatně občanům, kteří svůj biologický odpad shromažďují do 6 kontej-

nerů, které jsou umístěny v obci a po naplnění jsou odváženy na kompostárnu Hrádek. Samotný pro-

ces kompostování bude probíhat v pásových řadách, které budou překopávány, zavlahovány a upra-

vovány tak, aby docházelo k řízenému aerobnímu rozkladu „zeleného“ bioodpadu. Během kompos-

tování budou sledovány vlastnosti kompostovaného bioodpadu a to zejména teplota, vlhkost a po-

měr, aby byly dosaženy optimální podmínky procesu. 

3.2 Typ zařízení  

 

Kompostování v malém zařízení. Činnost dle katalogu činností 5.1.3., způsob nakládání R3g - kom-

postování, dle přílohy č. 2 zákona o nakládání s odpady. 

 

3.3 Seznam bioodpadů využitelných v malém zařízení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o 

Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů 

 

Katalogové číslo Název druhu odpadu 

02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 03 02 Odpad z tržišť 

 

3.4 Projektové kapacity 

Maximální množství přijatého kompostu na kompostárnu Hrádek je stanoveno na 150t/rok a na zá-

kladě provedené analýzy potenciálu produkce bioodpadu na území obce Hrádek bylo zjištěno, že 

předpokládaná kapacita kompostárny Hrádek bude naplněna.  

3.5 Stavebně technické řešení kompostárny Hrádek 

Jedná se o stavbu obecní kompostárny, jako malého zařízení sestávající se ze zpevněné, asfaltové, 

odvodněné plochy kompostovacích hromad, plastové záchytné jímky na jímání dešťových vod 

z asfaltové plochy (určeno k opětovné zálivce), manipulační plochy ze silničních panelů, drátěného 

oplocení do výšky max. 2 metrů a příjezdové komunikace zpevněné štěrkem a silničními panely.  

 

4. Obsluha kompostárny Hrádek  

4.1. Přístup do areálu kompostárny Hrádek 

Do areálu kompostárny Hrádek má přístup pouze pověřený pracovník, správce a provozovatele 

kompostárny Hrádek. Veškerý bioodpad je do kompostárny Hrádek navážen ze sběrných kontejnerů, 

které jsou umístěny po obci. Tento svezený bioodpad je tříděn na dvě základní frakce (větší bioodpad 
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– zejména větve a jemnější bioodpad – zejména tráva s listím či ostatním drobným nedřevěným rost-

linným bioodpadem).  

4.2 Manipulace s rostlinnými zbytky 

Manipulovat s rostlinnými zbytky v areálu kompostárny Hrádek může pouze osoba seznámena 

s tímto provozním řádem a řádně proškolena. 

4.3 Povinnosti obsluhy: 

❖ příjem rostlinných zbytků 

❖ příprava surovin do zakládek kompostu 

❖ provzdušňování, překopávání a promíchávání kompostu 

❖ údržba a čištění ploch v areálu kompostárny Hrádek 

❖ záznamy o provozních operacích do provozního deníku 

❖ údržba mechanizace kompostárny Hrádek  

4.4. Přejímky rostlinných zbytků 

Do areálu kompostárny Hrádek je umožněn vjezd motorových vozidel, přičemž je obsluha těchto 

vozidle povinna dbát pokynů obsluhy kompostárny.  

4.5. Způsob kompostování 

Technologie kompostování v pásových hromádkách na volné ploše. 

4.6. Povinnosti provozovatele 

Provozovatel je povinen zabezpečit areál kompostárny Hrádek proti vstupu nepovolaných osob. 

4.7. Kontrolní činnost 

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

Kontrolu provozu kompostárny provádí nejméně 1x týdně obsluha. 

5. Vybavení kompostárny Hrádek 

❖ traktor JD3320 

❖ překopávač EPK200T 

❖ štěpkovač LS150/27c 
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6. Organizační zajištění provozu 

6.1 Provozní řád 

Kompostárna Hrádek smí být provozována pouze podle schváleného provozního řádu. Provozní řád 

bude schválen zastupitelstvem obce. Provoz zajišťuje odpovědný pracovník. Odpovědný pracovník 

je pověřen vedením provozního deníku. A veškeré činnosti v bodu 4.3. 

7. Opatření pro zajištění ochrany zdraví a zdravých životních pod-

mínek 

- v areálu zařízení se mohou pohybovat pouze zaměstnanci provozovatele, dále původci odpadu a 

jejich přepravci a to po dobu nezbytně nutnou k odbavení jejich odpadu a v místech určených obslu-

hou zařízení. V případě provádění investičních akcí provozovatele (stavební a montážní práce apod.) 

v areálu kompostárny budou samostatně stanovena pravidla pohybu dodavatelů na základě povahy a 

místa prováděné investiční akce při předání staveniště nebo pracoviště. 

- pracovníci kompostárny jsou povinni absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a dále jsou pracovníci 

povinni se podrobovat ověřování zdravotní způsobilosti periodicky. Termíny těchto preventivních 

prohlídek jsou dány pracovním zařazením pracovníka (pracovní činností) a dotčenými právními a 

ostatními předpisy. 

- způsobilost pracovníků k práci nesmí být žádným způsobem snížena (nemoc, požití alkoholu nebo 

omamných látek, apod.). Pracovníci tedy nesmí nastupovat pod vlivem alkoholických nápojů nebo 

jiných návykových látek na svá pracoviště a v pracovní době i mimo tato pracoviště. 

- pracovníci kompostárny jsou povinni se účastnit vstupních a periodických školení bezpečnosti prá-

ce a ochrany zdraví při práci a školení požární ochrany, s periodou a náplní odvislou od pracovního 

zařazení a pracovní činnosti. Součástí školení je také seznámení s provozním řádem kompostárny 

Hrádek. 

- pracovníci jsou povinni používat při práci příslušné ochranné pracovní prostředky dané dle sezna-

mu OOPP vypracovaném pro jednotlivá pracovní zařazení na základě zhodnocení rizik. 

- areál kompostárny je vybaven lékárničkou pro poskytování první pomoci. 

- v prostoru kompostovací plochy je přísně zakázáno jíst a pít, toto je povoleno pouze v prostorách, 

které jsou pro to určeny. 

- případné provádění deratizačních a desinsekčních prací je povoleno pouze odborným pracovníkům 

specializovaných firem. 

- v případě výskytu toulavých zvířat platí zákaz kontaktu s nimi. 

- cizí osoby (mimo řidičů a obsluh dodavatele odpadu), smějí do areálu kompostárny vstupovat v s 

vědomím vedoucího pracovníka kompostárny. Při vstupu na těleso kompostárny pak musí být vyba-

veni těmito osobními ochrannými prostředky: oranžová vesta, pracovní obuv (např. holínky PVC). 

 

8. Opatření k omezení negativních vlivů kompostárny a opatření pro 

případ havárie 

- Celý proces výroby kompostu je veden tak, aby možný vliv kompostárny na okolní prostředí 

byl co nejmenší. 

- S ohledem na intenzivní průběh technologie a druhy kompostovaných bioodpadů se nepřed-

pokládá možnost vzniku havárie. 

- Opatření proti a při zaplevelení jsou prováděny průběžně mechanicky, tedy ručně. 
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- Přemožení hmyzu a hlodavců se nepředpokládá, případně by bylo řešeno specializovanou 

firmou. 

- Opatřením proti přetečení jímky je především pravidelný monitoring. 

- V případě dopravní nehody a úniku ropných látek je stanoven níže uvedený postup. 

- Každý kdo zjistí případný únik ropných látek musí situaci okamžitě řešit: 

- Zjistit příčinu havárie a urychleně odstranit závadu – únik oleje nebo pohonných hmot na 

ploše zařízení. 

- Zamezit úniku závadné látky přímo u zdroje všemi dostupnými prostředky. 

- Okamžitý zásah musí směřovat k odstranění zdroje úniku, alfaltovou plochu znečištěnou rop-

nými látkami posypat sorpčním materiálem, nasypaný sorpční materiál uložit do odpadových 

nádob a předat oprávněné osobě k odstranění, 

- Sepsat protokol o havárii – protokol je sepsán po skončení sanace havárie, musí obsahovat: 

Kdo, kdy a kde havárii zpozoroval, 

Opatření, které učinil 

Komu a kdy havárii nahlásil, 

Jaká následná opatření byla učiněna, 

- Protokol o havárii se musí odeslat na odbor životního prostředí Města Znojma. 

 

9. Opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a 

způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po 

ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí 

- Po ukončení provozu budou všechny plochy vyklizeny. Samotná plocha svedená do jímky žádné 

riziko nepředstavuje. 

 

10. Závěrečná ustanovení 

Tento provozní řád je závazný pro provozovatele, správce, odpovědného pracovníka a obsluhy kom-

postárny Hrádek. 

Provozní řád kompostárny nabývá účinnosti 1.1.2023. 

Tento řád byl schválen na zasedání dne 14.12.2022 Zastupitelstva obce Hrádek usnesením č. 

35/2/2022 Z. 

 

 

 

V Hrádku 1.1.2023 

 

 

        Mgr. Robert Šturala 

                starosta 


