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Žadatel Název projektu Stručný popis 

Město Vamberk Zkvalitnění systému nakládání s 
odpady – Město Vamberk 

Projekt spočívá v zavedení systému 
odděleného sběru, svozu a nakládání 
s bioodpady na území města Vamberk. 
Předmětem je pořízení kontejnerového 
vozidla a velkoobjemového kontejneru, 
zpracování dokumentace pro vybudování 
a provoz vlastní kompostárny, včetně 
výstavby kompostárny 

Obec Záměl Zkvalitnění systému nakládání s 
odpady v obci Záměl 

Předmětem je jednak zkvalitnění stávajícího 
systému odděleného sběru odpadů 
ve sběrném dvoře v obci Záměl, kdy bude 
pořízen sklad nebezpečných odpadů 
s příslušenstvím, dále velkoobjemové 
kontejnery na separované složky 
komunálních odpadů – bioodpady, 
velkoobjemové odpady, stavební a demoliční 
odpady. V rámci zavedení systému sběru 
a nakládání s bioodpady v obci bude 
zpracována dokumentace pro vybudování 
a provozování vlastní kompostárny včetně 
jejího vybudování. 

Obec Lhoty u 
Potštejna 

Nákup kontejnerů na bioodpad 
pro obec Lhoty u Potštejna 

Projekt spočívá ve zkvalitnění systému sběru, 
svozu a nakládání s bioodpady obce Lhoty 
u Potštejna a zajištění návaznosti přepravy 
bioodpadů a jejich zpracování na okolních 
kompostárnách. Předmětem je nákup dvou 
velkoobjemových kontejnerů určených 
na sběr a svoz bioodpadů vznikající na území 
obce. 



 
Orlické Záhoří „Čistá obec“ Orlické Záhoří V návaznosti na propracovaný systém třídění 

a nakládání s komunálním odpadem v obci 
Orlické Záhoří je nutné navýšit počet nádob 
na tříděný odpad a celkově zlepšit 
dostupnost a kvalitu sběrných míst pro 
obyvatele. Předmětem je nákup nádob 
na tříděný odpad (12 ks) a zhotovení čtyř 
krytých přístřešků pro ochranu sběrných 
míst proti nepříznivým klimatickým 
podmínkám 

Dobrovolný svazek 
obcí Poorlicko 

Zkvalitnění systému nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady 
na území svozové oblasti ODEKO 
s.r.o. 

Projekt podporuje zkvalitnění systému sběru, 
svozu a nakládání s bioodpady na území 12ti 
obcí sdružených v DSO Poorlicko. 
Předmětem je pořízení svozového traktoru 
s čelním nakladačem, který bude využit 
v rámci provozu mobilního zařízení 
na zpracování bioodpadů s následným 
materiálovým využitím na kompostárně 
v Lípě nad Orlicí. 

 


