
STRANA  14 TN - ŘÍJEN 2015Publicistika

Za velmi důležité pro řešení problematiky 
odpadů v třebíčském okresu bylo a je založení 
svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč. V současné 
době má název „Svazek pro komunální služby“. 
Od samého začátku se snaží o vytvoření kom-
plexního funkčního systému pro nakládání s 
odpady na území svazku obcí. To znamená sběr 
a dotřídění odpadů k dalšímu využití, svoz a 
odstranění komunálních a nebezpečných odpa-
dů.

Svazek vznikl v roce 1992, v současné době 
má 166 členů, měst a obcí, což je zhruba 119 
tisíc obyvatel, z okresů Třebíč, a okrajových čás-
tí okresů Znojmo, Jihlava a Žďár nad Sázavou. 
Jeho náplní je příprava, zpracování, zajištění 
fi nančních prostředků a realizace schválených 
projektů. 

Svazek se aktivně podílí na zpracování „Kraj-
ského plánu pro hospodaření s odpady kraje 
Vysočina a na zpracování „Integrovaného systé-
mu nakládání s odpady v kraji Vysočina“.

Skládkování
Rok 1993 - Vybudování moderní zabezpeče-

né skládky kat. S OO3, TKO Petrůvky. Projek-
tovaná kapacita 600 000 m3. Provoz byl zahájen 
únoru roku 1994.

Rok 2004 - Vybudování zařízení na využívá-

ní skládkového plynu, kogenerační jednotka s 
elektrickým výkonem 2 x 160 kW.

Rok 2011 - vybudování další 8. sekce skládky s 
kapacitou na 10 let.

Svoz odpadů
Rok 1997 - Založení dceřiné svozové fi rmy 

ESKO - T s.r.o.
V současné době sváží 85 obcí s asi 80 tisíci 

obyvateli.
ESKO – T s.r.o. zajišťuje veškeré požadavky 

jednotlivých měst a obcí v oblasti nakládání s 
odpady.

ESKO – T s.r.o. působí na okrese Třebíč jako 
stabilizující prvek, který zaručuje udržení přija-
telné cenové úrovně při nakládání s odpady pro 
občany. Veškeré případné zisky společnosti jsou 
investovány zpět do projektů odpadového hos-
podářství v regionu.

Třídění a využívání odpadů
Rok 2000 - Vybudování sítě dvanácti sběr-

ných dvorů a centrálního překladiště v regionu 
svazku obcí.

Rok 2010 – Vybudování tří nových a rozšíření 
šesti stávajících sběrných dvorů.

Rok 2002 - Vybudování dotřiďovací linky na 
úpravu směsného papíru a plastů.

Rok 2010 – Projekt „Rozšíření separace a svo-
zu bílého skla“ na svoz a třídění bílého skla v 
regionu svazku obcí pomocí 118 kusů kontejne-
rů a svozového vozidla.

Rok 2011 – Projekt „Třídění BRO na Třebíč-
sku“, zavedení sběru a využití biologicky roz-
ložitelných odpadů.

Rok 2013 – Projekt „Rozšíření svozu biolo-
gicky rozložitelných odpadů“, rozmístnění 700 
kusů 770 litrových nádob v regionu a zabezpe-
čení svozu na kompostárny.

Rok 2015 –realizace projeků: „Kompostár-
na pro svazek obcí s kapacitou pět tisíc t/rok, 
„Dotřidování komunálních odpadů“ s kapacitou 
šest tisíc t/rok, Optimalizace sítě kontejnerů na 
tříděný odpad.

Od roku 2004 do současnosti fi rma realizuje 
do měst a obcí, které jsou zapojeny v systému, 
intenzivní zahušťování sítě kontejnerů na tří-
dění (sklo bílé a barevné, papír, plasty a BRO). 
Každý rok investuje do nádob na třídění přes 
milion korun. Od roku 2003 realizuje informač-
ní kampaň.

Doposud investoval více než 250 milionů 
korun, bez přispění členských obcí, do zaříze-
ní, která dávají lidem práci, obcím jistotu plnění 
zákonných požadavků ČR a EU, a tím zlepšovat 
životní prostředí regionu.

O odpady je dobře postaráno

Slavnostní předání linky a 
třídění odpadu a komposto-
vání se uskutečnilo v Petrův-
kách na Třebíčsku.

 Antonín Zvěřina

Svazek obcí pro komunální služ-
by vybudoval další zařízení pro 
nakládání s odpady. Byl založen za 
účelem zabezpečení věcí veřejné-
ho zájmu, a to zejména vytvoření 
uceleného, trvale udržitelného sys-
tému nakládání s odpady a péče o 
veřejné prostranství, který zabez-
pečí členským obcím plnit veškeré 
legislativní požadavky.

Svazek obcí s původním názvem 
„Skládka tuhého komunálního 
odpadu“ byl založen v říjnu 1992 
a v současné době má 166 členů z 
okresů Třebíč, Znojmo a Jihlava se 
118 tisíci obyvatelů.

V orgánech svazku jsou zástupci 
obcí Třebíč, Náměště nad Oslavou, 
M.Budějovic, Okříšek, Petrůvek, 
Stříteže, Brtnice a Valdíkova.

Za svou dobu působnosti v regio-
nu vybudoval řadu zařízení pro 
nakládání a využívání odpadů, kte-
ré provozuje jeho dceřiná společ-
nost ESKO-T s.r.o. 

Další projekt
Posledními zařízeními, které 

uvedla do provozu, je kompostárna 
a zařízení pro dotřidění komunální-
ho odpadu s kapacitou pět tisíc tun 
biologicky rozložitelného odpa-
du ročně. Cílem záměru je zvýše-
ní využívání komunálního odpadu 
vznikajícího na území svazku obcí 
formou mechanického dotříďo-
vání. V současnosti se připravuje 
další projekt výstavby překladiště 
odpadů.

VLADIMÍR MĚRKA  si vyzkoušel, 
jaké to je sedět v kabině moderního 
traktoru.  Foto: Antonín Zvěřina

Svazek obcí bude třídit odpad

Slavnostní otevření v první polo-
vině září zahájil předseda před-
stavenstva a starosta Náměště nad 
Oslavou Vladimír Měrka. Netajil 
radost nad úspěchem.

„Zároveň musím připomenout, že 
jsou některé snahy náš systém roz-
bít, což se doufám nikomu nepodaří,“ 
podotkl. Připomněl zásluhy součas-
né radní města Třebíč, která stála u 
zrodu svazku obcí. 

„Musím zdůraznit, že velkou záslu-
hu má i obec Petrůvky, která se nebá-
la a skládku ve svém katastru povoli-
la. Což jí přineslo i nemalý příspěvek 
do rozpočtu,“ upozornila Černá. 

„Musím říct, že tento systém třídění 
či nakládání s odpady je velice účin-
ný a je příkladem i pro kraj,“ konsta-
toval radní Kraje Vysočina Zdeněk 
Chlád.   

TŘEBÍČSKÁ nemocnice obdržela šek na více než sto tisíc korun. Ten převzala 
ředitelka Eva Tomášová.   Foto: Antonín Zvěřina

Pomohli nemocnici
Odpadové hospodářství obcí opět 

pomohlo Nemocnici Třebíč, ten-
tokrát darem v hodnotě 118 451 
korun. Je to již několikátý podob-
ný příspěvek Svazku a jeho dceřiné 
svozové fi rmy ESKO-T. 

V minulosti tak byl darován 
například ultrazvukový přístroj pro 
gynekologické oddělení, přístroj na 
nepřímou masáž srdce, ultrazvuko-
vý přístroj pro ortopedickou ambu-
lanci či laparoskopická věž pro cen-
trální operační sály.

Smyslem je podpora jednotlivých 
nemocničních oddělení při obno-
vě přístrojového vybavení. Letoš-
ní příspěvek je určen na pořízení 

přístrojů pro oddělení radiologie a 
gynekologie. 

Částka samotná je v pravém 
smyslu slova symbolická. Vyja-
dřuje počet obyvatel 166 obcí 
sdružených ve Svazku. Ten za pat-
náct let věnoval zdravotnictví úcty-
hodnou částku 932.883 korun. 

„Vzhledem k tomu, že peníze za 
odpady zůstávají v rukou členských 
obcí Svazku, tak se případný zisk 
neztrácí někde v zahraničí ani u 
manažerů v milionových odměnách. 
Naopak, vrací se zpět do odpadové-
ho hospodářství v regionu a do akti-
vit, které slouží převážné většině 
jeho obyvatel. Jedná se o zdravotnic-
tví, sociální služby či školství,“ dodal 
Měrka.


