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VODOVOD 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
STL PLYNOVOD 

- ,..._ - ,..._ - ,..._ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE-DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
DEŠŤOVÁ KANALIZACE-PLNOSTtNNE POTRUBÍ 

� KOMUNIKACE - ASFALT 

� ZELEŇ 
šTtRK::>V? DREN FRAKCE 16/32 mm 

UV2 1'1-- PMPOJKA ULIČNÍ VPUSTI � VJEZD - ASFALT 

KABELY NN 
CETIN - NADZEMNÍ 
CETIN - ZAMt�ENE 
CETIN - NEZAMt�ENE 
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TEREN�! PROHLUBEŇ ( 10O-1 SOmm) � VJEZD - DLAŽBA 

OCHR/>NNE PÁSMO PLYNOVODU 1 m � VJEZD - ŠTtRK 
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� VCHOD - ASFALT 

AKCE 

Rekonstrukce ulice Na Hájensku - 1. etapa 

rn JÍLOVIŠTĚ 

INVESTOR /OSJEDNA-e;. 

Obec Jíloviště JIOYlit6 

Pra211o181 

RNDr.Jana Malé 

molJll: <GO I02 232 S.U 

obecOI--C:Z 
STUPEN DOKUMENTACE 

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ 

g},, 
Souhrné řešení stavby 

NÁZEV PŘÍLOHY 

KOORDINAČNI SITUACE STAVBY 

HIP· 

Ing. Milan Ptáček 1e1.:me1232s email.: milanptacek@centrum.cz 
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Fungování společnosti pro svoz odpadu 
- region Mníšecko, Novoknínsko

CÍLE, DŮVODY ZALOŽENÍ 

KAM S ODPADY A MATERIÁLY 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

:íL 

Zachování rozsahu a zlepšení kvality svozu odpadu v regionu s možností přímého vlivu na cenotvorbu a fungování 
,ajišťované služby pomocí vlastní svozové společnosti a společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím 
J Mníšeckém a přilehlých reg onech. 

. de o strategické rozhodnutí -v roce 2030 bude ukončeno skládkování v ČR .. poplatky za uložení odpadu 

J následujídch letech na základě hodnoty množství vyprodukovaného odpadu porostou. Nutno vytřídit maximální 

-nnožství dále využitelných komodit, minimalizovat logistkké náklady (co nejvíce vytřídit v našem regionu s minimálními 
::iřejezdy svozové techniky). 

'.)bce budcu členy nově založeného svazku, a tudíž majiteli svozové společnosti. Na počátku složí společně dohodnutou 
istinu pro nákup techniky (akontace leasingu apod.) a počátečních provozních nákladů, bude vrácena zpět 

, vytvořených finančních rezerv za provedené služby. 

Svozové vozy budou vybavery GPS a dynamickými váhami (předpoklad v průběhu prvního roku provozu - 2022, pokud 

-nožno z dotačního programu)= spravedlivý přístup k platbě za svoz odpadů. 

:eny pro jednotlivé obce bucou narovnány do konce roku 2024 s ohledem na různé platební podmínky v současnosti. 



ULOŽENÍ ODPADU 

Garance ceny uložení odpadu po dobu 5-ti let od společnosti SVZ Centrum-skládka Bytíz za cen,_ 630,- Kč/ 1 tunu 
bez DPH a bez poplatků (společnost přislíbila na lednovém jednání svazku obcí Mníšecka). 

Tato společnost provozuje po české republice i zařízení na dotřiďování tříděných složek odpadu, :!:ljišťuje též svoz 
nebezpečného odpadu, vlastní kompostárnu a střepiště. 

Kompostárny Líšnice a Nová Ves pod Pleší: vlastní í svozovou techniku a kontejnery pro biood::,ac:. 

Možnost vybudování překládací stanice na směsný a tříděný odpad a bioplynové stanice na zpraoevání bioodpadu 
v areálu Kovohutě Mníšek. 

SBĚRNÉ DVORY: Mníšek pod Brdy (včetně zázemí společnosti) a Nový Knín (možnost využití o::,eCll!ího pozemku např. 
pro dotřiďovací linku 

Likvidace odpadu bude pravidelně poptávána a průběžně vyhodnocováno nejekonomičtější řešemí. 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

Nákup 1-2 popelářských vozů (dle rozsahu svoz:ivé oblasti): 3-nápravové, nosnost 9t -využití pro svoz směsného a 
tříděného odpadu (popelnice a kontejnery ll0OI}, příprava pro dynamické váhy na podavači 

Nákup vozu typu Multicar nebo pick-up + přívěsný vozík x využití stávající nebo uvažované techniky členských obcí 
(Mníšek p. Brdy, Nový Knín} 

Auto typu AVIA {kontejnerový nosič} - využití s:ávající techniky obcí Trnová, Voznice a Mníšek pod Brdy, 
v současnosti 11 kontejnerů možnost nákupu lisovacího kontejneru s bočním výsypem (pro popelnice} 

využití regionálních společností: 

Reima -Nový Knín, vlastní auto s hydraulickou rukou (Možnost obsluhy zvonů na tříděný odpad se spodním 
výsypem, tzv. zvony}, 

SVZ Centrum -skládka Bytíz: vlastní svozovou techniku 'la směsný, tříděný a biodopad 

Bio odpad svážen vtastní technikou (auto obce Voznice) x možnost využití techniky společnosti SVZ Centrum nebo 
kompostáren v regionu (Líšnice, Nová Ves pod Pleší). 







REGISTRACE AKCE 

Identifikační údaje 

Poskytovatel 

Adresa 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Staroměstské nám. 932/6 
11 O 15 Praha 1 

Program 11782 "Podpora rozvoje .regionµ 2019+ 

Název akce (projektu) Workout - volnočasov(! aktivity 

Účastník 

Osoba oprávněná 

Telefon 

E-mail

Souhrn financování 

OBEC JÍLOVIŠTĚ 

Ing. Vladimír Dlouhý, starosta 

257730274 

dlouhy@j iloviste. cz 

Identifikační číslo 

Identifikační číslo EIS 

Typ financování 

IČ nebo RČ 

Ulice 

00241334 

Pražská 81 

Obec Jíloviště 

PSČ 252 02 

Místo realizace Jíloviště 

H1os2.1i>tt�22š 

Alokace v území (LAU) CZ020A Praha-západ 

údaie v Kč 
Rok Učast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem 
2021 1 319942,00 329 986,00 1649928,00 

Celkem 1 319942,00 329 986,00 1649928,00 
1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu. 

Kód Termínv akce (oroiektul Ukončení Závaznost 
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskvtovatelem 30.06.2022 max 
2041 Financování akce 31.08.2022 max 
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 31.10 202? mal< 

I
Cil akce (projektUJ 

viz projekt 

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná Výchozí Cílová Datum 
jednotka hodnota hodnota dosažení 

lndikátorv nebvlv stanovenv. 
',K-a" 

Kód l'arametry akce (projektu) Měrná Hodnota Závaznost Mlnlmál11I Maxlmálll( 
jednotka hodnota 2 hodnota 2 

1 plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z m2 480,00 int 432,00 576,00 
obecních rozpočtů (plochy místa AP odpočinku) 

2 stroje a zařízení ks 16,00 min 
3 městský mobiliář ks 18,00 min 

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit). 

117O8210H6225 I EA1 I DISMMR I č.j. MMR-76788/2020 Datum tisku dokumentu 23.06.2021 (10:04:04) 114 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 11 O 15 Praha 1 




