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Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo 
 

 Investor: - Česká republika – Česká rozvojová agentura, Ing. Michal Pastvinský, 

ředitel, tel: 602 657 969 

- Město Valjevo, Zoran Jakovljevič, starosta města Valjevo,  

tel.:+381 (0) 14 294 896 

 Zhotovitel:  Sdružení pro rozvoj odpadového hospodářství (sdružení firem VHS Brno, 

a.s. a MEVOS, spol. s r.o.) 

 Lhůta výstavby:   2010-2012 

 Cena díla:  26,350 mil Kč (z toho 13 848 502,- Kč hrazena z prostředků ZRS ČR)  

 

 O projektu: 

 Cílem projektu je podpořit vybudování 

integrovaného systému odpadového hospodářství ve městě 

Valjevo a přispět k rozvoji regionálního systému nakládání 

s odpady pro městské a venkovské uživatele, a to 

prostřednictvím budování kapacit v tomto odvětví. Projekt 

je realizován za českou stranu Sdružením pro rozvoj 

odpadového hospodářství (Sdružení) ve spolupráci 

s městem Valjevo a místním komunálním podnikem 

odpadového hospodářství JKP Vidrak, který je vlastněn 

městem. Členy Sdružení jsou české firmy VHS Brno a 

Mevos.  

 Přibližně 80 000 a výhledově až 120 000 městských a venkovských obyvatel bude profitovat 

z projektu formou zlepšení služeb v odpadovém hospodářství.  Hlavním výstupem projektu je výstavba 

překládací stanice komunálního odpadu o rozloze 1,0 ha. V roce 2010 byla vypracována  základní studie 

překládací stanice, která stanovila základní technické a environmentální požadavky na projekt.  V roce 

2011 byl dokončen prováděcí projekt pro stavbu stanice včetně úspěšného posouzení dopadů stavby na 

životní prostředí, vykoupen pozemek pro stavbu stanice a vydána nezbytná povolení včetně stavebního 

povolení. Ve druhé polovině roku byly provedeny stavební práce (přístupová cesta, oplocení a přípravné 

práce pro napojení budoucí stanice na inženýrské sítě – elektřina, voda, kanalizace) a dodána část 

potřebného materiálu pro stavbu stanice.  

 V roce 2012 bude překládací stanice dokončena. Součástí stanice je veškeré napojení na sítě, 

realizace oplocení, zpevněných ploch, násypných ramp, ploch pro tříděný odpad, zázemí pro obsluhu a 

dodávka tahače s přívěsem a čtyřmi velkokapacitními kontejnery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


