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V rámci úspěšného rozvoje naší společnosti rozšiřujeme paletu služeb.
Již mnoho let zdokonalujeme technologické postupy zpracování bioodpadu a
jsme již schopni zpracovat veškeré druhy bioodpadu
(např. gastroodpad, VŽP, dřevní odpad aj.). To vše v souladu s nejnovější legislativou!
Nyní nabízíme již nejen všestranný servis v oblasti likvidace bioodpadu,
ale také zemní práce, péče o zeleň, zahradnické činnosti, údržbářské práce,
terénní úpravy a mnoho jiného...
Hlídáme si nejen osobní profesionální přístup, ale také bezkonkurenční ceny!
jsme regionální firma ‐ Vaši sousedé!
12 let zkušeností v oboru
individuální přístup
profesionální servis
bezkonkurenční ceny!
VIP ceny při dlouhodobé spolupráci
čestné uznání zodpovědného hospodáře pro Vaši obec!
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LIKVIDACE
ODPADU

Ing. Miroslav Herout, Ph.D.
Ředitel společnosti
kompostárny Jarošovice
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ODVOZ BIOODPADU

Zařídíme za Vás sběr bioodpadu, který je povinný od roku 2015!
Odvezeme a zpracujeme biologicky rozložitelný odpad i z Vaší obce!
Může se jednat např. o listí, trávu, popelnice pro BRKO, větve,
bioodpad ze sběrných dvorů, pouliční smetky, hřbitovní odpad apod.
Veškerý servis si zajišťujeme svépomocí
a odpad likvidujeme na vlastní kompostárně.
Proto Vám můžeme nabídnout jedinečné
ceny za tento komplexní servis!
Dlouhodobě s námi již spolupracují např.:
Tábor, Bechyně, Sudoměřice, Hluboká nad Vltavou,
Opařany, Žimutice, Chrášťany aj.
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ZPRACOVÁNÍ VŽP
A GASTROODPADŮ
Poskytujeme komplexní servis odvozu potravinářského odpadu
z obecních škol, školek, závodních a školních jídelen, veřejného stravování,
výroben lahůdek, restaurací, potravinářských firem apod. “V současné
době zajišťujeme odvoz gastroodpadu u více než 500 škol a školek”,
podotýká Ing. Ondřej Kurka, obchodní zástupce kompostárny.
Náš profesionální tým zajišťuje pravidelný odvoz, zdarma zapůjčení
sběrných nádob i jejich následnou desinfekci a přivezení zpět.
Jsme jediný koncový zpracovatel tohoto odpadu v regionu!
Přeskočte velké svozové
firmy a jiné mezičlánky ‐ významně tak
ušetříte své finance!
Doporučujeme osobní
konzultaci k návrhu nejvhodnějšího
řešení a optimálních
cenových podmínek.
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LIKVIDACE KALŮ

Flexibilně odvezeme a ekologicky zpracujeme kaly i z Vaší ČOV!
“Spolupráce s ČOV v regionu stále roste ‐ aktuálně
likvidujeme více než 5000 t kalů ročně!”
Podotýká Ing. Miroslav Herout, Ph.D., ředitel kompostárny.
Opět si hlídáme nejnižší cenu likvidace v regionu!
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ZPRACOVÁNÍ
DŘEVA
Již nemusíte dřevní hmotu neefektivně štěpkovat nebo pálit. Naše výkonná drtící technika
Doppstadt AK 450 Mega Vám pomůže ušetřit čas, ale hlavně peníze!
Zajistíme efektivní likvidaci nejen větví, ale také kmenů, krovů do průměru 50 cm, palet,
klestí z lesních probírek, těžeb apod.
Pro efektivní a levnější servis doporučujeme v průběhu roku skladovat dřevní
odpad na určených místech (tzv. deponiích), ke kterým pak po vzájemné
domluvě dopravíme drtič Doppstadt AK 450 Mega.
Na tento stroj vlastníme i provozní řád pro
nakládání s odpady pro práci na
sběrných dvorech.
Vzniklou štěpku odvezeme a
zlikvidujeme za Vás!
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
LEGISLATIVA

OSTATNÍ
SLUŽBY

Poskytujeme pomoc při zakládání evidence odpadů, roční hlášení o odpadech,
certifikace apod. Naší specialitou je pak poradenství
v oblasti biologicky rozložitelného odpadu
a to ve všech jeho kategoriích a podobách!
Pomůžeme Vám také s administrací
i výkladem zákonů.

MANAGEMENT VAŠÍ OBECNÍ
KOMPOSTÁRNY
Naše široké technické zázemí Vám pomůže odborně a zkušeně s vedením
Vaší obecní kompostárny či sběrného dvora! Úspěšný management
kompostárny je v rámci možností obce často velikým problémem.
Rádi Vám překopáme kompost,
změříme průběh optimální kompostovací fáze, provedeme míchání,
založení nové zakládky či sítování materiálu ‐ jsme k tomu
vybaveni vlastní technikou i odbornými zkušenostmi.
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DOPRAVA MATERIÁLŮ
Náš široký automobilový arzenál Vám umožní
dopravu čehokoliv a kamkoliv.
Poskytujeme dopravu nákladním autem, kamionem i kontejnerovou dopravu.

MOŽNOST SÍTOVÁNÍ SYPKÝCH
MATERIÁLŮ
Potřebujete přetřídit různorodou směs materiálů?
Přesítujeme Vám jakýkoliv sypký
materiál ‐ kámen, kompost, hlínu, zeminu apod….

ZAHRADNICKÉ A
KRAJINÁŘSKÉ PRÁCE
Komplexní zahradnické služby s možností návrhů zahrad,
odborné kácení stromů apod.
Realizujeme mnoho krajinářských projektů v regionu, navrhujeme
parky, zatravňujeme meze, sázíme stromky,
vytváříme biokoridory, jezírka, protierozní opatření a jiné.
Projekce a realizace zeleně provádíme též ve
spolupráci se spolkem POMOC Týn nad Vltavou z.s. a
podporujeme tak sociálně a zdravotně handicapovaným
lidem s integrací do pracovního prostředí.

SILNIČNÍ MOSTOVÁ
VÁHA
V našem areálu kompostárny Jarošovice je Vám plně k dispozici
mostová váha Scalex o délce 16 m a maximální váze až 60 tun!
Zvážíme Vaše svozová vozidla i materiál v nich.
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SADAŘSKÉ A ÚDRŽBÁŘSKÉ
PRÁCE
Vlastníte rozlehlé zahrady, parky či sady? Rádi Vám pomůžeme při jejich údržbě.
Zařídíme pravidelné sekání trávy a keřů, sestřih stromů aj.
K tomu jsme vybaveni profesionálním zahradnickým týmem i potřebnou technikou.
V tomto oboru máme mnohaleté zkušenosti.

Kompostárna Jarošovice s.r.o. je již od roku 2003 prvovýroba v oblasti materiálního
využití odpadu, proto Vám můžeme garantovat kvalitní a osvědčené
produkty za jedinečné ceny v jižních Čechách!
kvalitní certifikovaný farmářský/zahradnický kompost
substráty
palivová štěpka, sláma
tříděná ornice (úprava záhonů apod.)
materiál na terénní úpravy
přidružený odborný servis (doprava, aplikace, poradenství aj.)

MOŽNOST TERÉNNÍCH
ÚPRAV
Náš rozsáhlý arzenál těžké techniky Vám pomůže v realizaci
pozemkových úprav (např. po těžbě), zakládání budov, parků,
biokoridorů, meliorací apod.
Disponujeme např. traktor CASE, 3x manipulator
Merlo, minibagr BOTA, pásový minidumber, válec a jiné.
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"Zatímco jiné kompostárny nechávají bioodpad ležet a hnít, my jej poctivě měníme na kvalitní kompost!"
"Jsme regionální ‐ náš přístup k Vám je odlišný od drahých nadnárodních korporací."
"Komplexní servis a více našich služeb ve Vaší obci

nižší cena nebo některé služby zcela zdarma!"

