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STAVEBNí A DEMOLlČNf ODPADY

V projektu se předpokládá přímo v recyklačním centru regionu výroba stavebních
výrobků, které jsou při své výrobě schopné
uplatnit většinu z drcených tříděných tavebních odpadli a zejména zbytkových frakcí a odprašků, které vznikají při drcení tříděných stavebních odpadli- výrobě recyklátů
a běžně nenachází žádné využití. OSO si již
výrobu a parametry vybraných tavebních
výrobků ze stavebních odpadů ověřil.
Obce, které se účastní obou projektů,
mají zájem o recykláty pro využiti při opravě místních a účelových komunikací a le ních cest. V případě přebytku recyklátů je
možné všechny využít pro výrobu stavebních výrobků.
Oba projekty jsou určeny pro fyzické
i právnické osoby ORP Horažďovice a jsou
zaměřeny na snížení počtu černých skládek stavební suti a získání levného stavebního materiálu pro využití na stavbách
v regionu.

JE NUTNÁ

SPOLUPRÁCE

V území je potřebná pro zlepšení nakládání se stavebními odpady dobrá spolupráce
obcí, občanů i právnických osob. Jsou to
zejména obce, které jsou iniciátory kvalitní
spolupráce všech subjektů, a to tím, že se
podílí na vybudování dostupného ystému
pro sběr a zpracování stavebních odpadů.
Ten je v našem ORP připraven tak, že obce
zajišťují formou dostatečného množství
sběrných nádob jejich maximální třídění
v každé obci. áklady spojené s převozem kontejnerů s vytříděnými tavebními odpady hradí obce. Pro nevytříděný
stavební odpad zaji ťuje obec původcům
pouze sběrné nádoby a náklady spojené
s likvidací a přepravou si hradí původce.
Původce si může samozřejmě pro likvidaci nevytříděného stavebního odpadu objednat i jinou specializovanou polečnost.
Projekty se svým řešením
tečně specializují na zpracování nejjemnějších stačá

vebních odpadli vznikajících v regionu
samozřejmě při realizaci těchto projektůrecyklaci stavebních odpadů, dále při těžbě a zpracování přírodních materiálů, při
výrobě stavebních materiálů, při stavební a demoliční činnosti. Při této činnosti
vznikají prachové - tuhé znečišťující látky, jejichž likvidaci se do po ud nevěnuje
dostatečná pozornost. Protože se tuhé
znečišťující látky dostávají při všech zmíněných procesech do ovzduší, mají zejména v místě vzniku výrazný vliv na zdraví
člověka.
Celý systém uzavřeného oběhového hospodářství stavebních odpadů v ORP Horažďovice řídí Dobrovolný svazek obcí, včetně
služeb externích společnosti, které se na
funkčnosti systémů podílí.
•
Ing.
Ing.

VACLAV VACHUŠKA,
JAN VACHUŠKA

DSO Horažďovicko

Oběhové hos
dářství se tavebními odpady
na území ORP Horažd'ovice

ostatní stavební odpady
zajišťuje externí společnost

veřejné zakázky obcí,
zpracování nevyužitelných
frakcí a prachových částic
provozuje externí společnost

opravy majetku, výhodné
stavební materiály
pro občany a stavební
společnosti

stavební výrobky
recykláty

zpracování
využitelných frakcí
provozuje externí společnost

univerzální logistika
zajišťuje OSO
provozuje externí společnost

recyklační centrum
zajišťuje OSO
provozuje externí společnost

drcení a třídění separovaných
složek stavební suti
zajišťuje externí společnost
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