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CENTRUM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY DLOUHOŇOVICE
Centrum nakládání s odpady Dlouhoňovice (CNO Dlouhoňovice) se nachází v oploceném
areálu bývalé skládky komunálních odpadů v Dlouhoňovicích, který byl po roce 1997
stavebně upraven a využíván jako skládka inertních odpadů. Součástí CNO Dlouhoňovice
je nejen kompostovací plocha, ale i zpevněná plocha pro dočasné ukládání větví před
jejich naštěpkováním, prostor pro recyklaci vhodných stavebních a demoličních odpadů,
prostor pro uložení vhodných výkopových a nerecyklovatelných zemin, mostní váha,
komunikace a systém odvodnění.

Slavnostní otevření CNO Dlouhoňovice se uskutečnilo 13. listopadu 2007.

Další doplňující údaje:
Vlastník:

Město Žamberk

Provozovatel:

TS ŽAMBERK s.r.o.

KOMPOSTÁRNA
Stavba kompostárny slouží k odstranění odpadů z údržby veřejné zeleně města Žamberk,
popř. blízkého okolí (posečená tráva, shrabané listí, štěpky z větví), svezených
bioodpadů z domácností občanů Žamberka a případně také pro odvodněné kaly ze tří
městských ČOV. Výsledný substrát z kompostování bude využíván při rekultivacích,
úpravách městské zeleně nebo pro přihnojení parkových a lesních ploch.
Kompostování odpadů probíhá aerobními procesy na zpevněné, asfaltové ploše
o rozměrech 50 x 36 m. Ze tří stran je plocha obehnána betonovou obrubou, do níž je
zakotvena dřevěná palisáda 180 cm vysoká. Hlavním výrobním komponentem je odpad
z údržby veřejné městské zeleně a zahradní bioodpad z domácností o předpokládané
roční kapacitě 750 tun vstupních biologicky rozložitelných materiálů. Výstupní produkt
z kompostování je plánován cca 400 tun/rok. Do konce roku 2008 byla plocha ve
zkušebním provozu, protože zpracovávaná surovina neposkytovala ihned záruky na
stálost kvality a pravidelný přísun jednotlivých komponentů biologických odpadů
v potřebném poměru i časovém období. Lze také předpokládat, že druh, poměr a vlhkost
bude proměnná i během roku v závislosti na jednotlivých ročních obdobích.
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RECYKLAČNÍ PLOCHA
Recyklační plocha je používána k recyklaci vhodných stavebních a demoličních odpadů
bez škodlivých příměsí se zpětným využitím ve stavebnictví podle vytříděných frakcí.
Dále je zde vyčleněný prostor využívající stávající volné kapacity skládky pro uložení
výkopových a nerecyklovatelných zemin, jako mezisklad, s možností jejich odtěžení
a využití jako násypových zemin ve stavebnictví. Cyklus uložení a odvoz s následným
využitím se může neomezeně opakovat.
Roční kapacita recyklační plochy je předpokládána na cca 1 000 tun/rok, přičemž je
závislá na intenzitě stavební činnosti v Žamberku a okolním regionu. Na recyklační ploše
je vyhrazen prostor pro umístění mobilního drtiče, třídiče, popř. další techniky.
Recyklovaný odpad je ukládán do felonií podle frakcí zrnitosti a druhů materiálu, případně
přímo odvážen spotřebiteli.

PROVOZNÍ DOBA CNO DLOHOŇOVICE
pondělí

6:30 – 11:00 hod.

11:30 – 15:00 hod.

středa

6:30 – 11:00 hod.

11:30 – 15:00 hod.

a dále po telefonické domluvě.

KONTAKTY
CNO Dlouhoňovice, Písečská 38, 564 01 Dlouhoňovice
tel. 725 574 204
TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
tel. 465 612 987, 465 613 304, e-mail: vrkoc.ts@orlicko.cz
pan Ivan Vrkoč 602 407 529
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