
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost VIA ALTA a.s. se zaměřuje na koncentraci lidského potenciálu, znalostí  
a zkušeností s cílem poskytnout svým zákazníkům komplexní inženýrská  
a dodavatelská řešení, projekční a inženýrské služby a odbornou podporu v oblasti 
průmyslu, energetiky, pozemních, dopravních a inženýrských staveb, ekologie  
a environmentálních technologií. Ve spolupráci s výzkumnými partnery provádí 
vlastní výzkumné a inovační aktivity a odborné a expertní poradenství, studie 
a analýzy v oblasti techniky, stavebnictví, strojírenství, ekologie a energetiky. 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Komplexní projektové řízení a provozní 

poradenství  

 Projekční a inženýrské služby při návrhu a realizaci 
kompostáren 

 Zpracování projektové žádosti o dotace 

 Výběrová řízení na dodavatele techniky, případně 
stavby 

 Poradenství při výběru vhodné techniky pro kom-
postování, místa pro kompostárnu 

 Zpracování provozních řádů/pokynů pro obsluhu 
kompostárny 

 Poradenství při plnění legislativních požadavků pro 
provoz kompostárny 

 Poradenství při provozních problémech kompostárny 

http://biomasa.via-alta.cz 

Aerobní technologie zpracování BRO – 
kompostování 

Kompostování je dle vyhlášky č. 341/2008 
Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady proces, při němž se 
činností mikro a makro organismů za přístu-
pu vzduchu přeměňuje využitelný BRO na 
stabilizovaný výstup – kompost. 

 

Komunitní kompostování 

Komunitní kompostování je podle § 10a 
zákona o odpadech systém sběru a shro-
mažďování rostlinných zbytků z údržby zele-
ně a zahrad na území obce, jejich úprava 
a následné zpracování na zelený kompost. 
Jedná se tedy o způsob předcházení vzniku 
odpadu, při kterém není nutné vést evidenci 
použitých materiálů. Zařízení se nezřizuje ve 
smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech 
a není tedy zařízením pro nakládání s odpady 
ve smyslu § 14. 

 

Malé zařízení 

Podle § 33b zákona o odpadech se jedná 
o zařízení, které zpracovává využitelné BRO 
pro jednu zakládku v množství nepřekračují-
cím 10 tun těchto odpadů za rok. Roční 
množství BRO zpracované malým zařízením 
nesmí přesáhnout 150 tun.  

 

Kompostárna 

Kompostárna je podle § 14 zákona 
o odpadech zařízení k využívání, odstraňová-
ní, sběru nebo výkupu odpadů. Toto zařízení 
má oroti komunitním kompostárnám povin-
nost vést mj. evidenci o využívání odpadů či 
ohlašovací povinnost ve smyslu ustanovení 
§ 39 zákona o odpadech. 

 

VIA ALTA a.s. 
Okružní 963/5 
674 01 Třebíč 
Česká republika 
tel.: +420 568 84 6601 
fax: +420 568 420 905 
e-mail: info@via-alta.cz 
http://www.via-alta.cz 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Servisní a odborné služby 


