PORADENSTVÍ
•














Jan Očenášek - individuální návrh technologie kompostárny s využitím kalů z ČOV
agriKomp Bohemia, s.r.o. - Analýza produkce BRO v regionu, návrh techniky a
technologie kompostárny Agronea a. s.
AG CHEMI GROUP s.r.o. - individuální poradenství k záměru vybudování kompostárny
bioodpadů
Obec Veselíčko - individuální poradenství k provozu kompostárny
Technické služby města Nová Bystřice - individuální poradenství k provozu kompostárny
Město Milevsko - individuální poradenství k provozu kompostárny
Město Milevsko - návrh optimalizace technologie a provozu kompostárny
BEMAGRO, a.s. Malonty 101, 382 91 - Předmět: Poradenství - kompostování (analýza
surovin pro kompostování, návrh techniky a technologie, návrh kapacity zřízení
kompostárny)
KTS Ekologie - individuální 3- denní vzdělávací program Začínající provozovatel
kompostárny
David Švíka – individuální poradenství kompostárny
Lesy hl. města Prahy – individuální poradenství provozu kompostárny
Město Humpolec - individuální poradenství provozu kompostárny
Ing. Josef Korhoň – individuální poradenství provozu kompostárny

Odběratel: Green Shine s.r.o.
IČO: 28326041
Kontaktní osoba: Oldřich Bazala
Předmět: Plán rekultivace na základě odborného posudku zpracovaného autorizovanou osobou
Termín: únor 2010
Cena: 37.000,- Kč (bez DPH)
Odběratel: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
IČO: 00837971
Kontaktní osoba: Ing. Radek Burcin
Telefon: +420515291198
Předmět: Řešení nakládání s bioodpadem – Region Národní park Podyjí
Termín: červenec 2009
Cena: 25.000,- Kč (bez DPH)
Odběratel: Energetické centrum s.r.o.
IČO: 26051818
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Fiedler, Ing. Zdeněk Funda

Telefon: + 420777140542
Předmět: Využití tuhých zbytků po spalování slámy ve zdroji Teplárna Energetické centrum s.r.o.
pro účely hnojení zemědělské půdy − Zpracování návrhu postupu vracení tuhých zbytků na
zemědělskou půdu − Registrace hnojiva (projednání návrhu postupu aplikace tuhých zbytků na
zemědělskou půdu s platnou legislativou) − Průběžné informování o postupu zpracování studie −
6 analýz tuhých zbytků
Termín: květen 2008 - březen 2009
Cena: 100.000,- Kč (bez DPH)
Odběratel: Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod
Předmět: Ekologie jako taková - třídění a zpracování bioodpadu v domácnosti
Termín: březen 2007
Odběratel: EURONEST, s.r.o., Bráfova třída, Třebíč
Předmět: Poradenství v oblasti řešení a využití biologicky rozložitelných odpadů vodní elektrárny
v tomto členění:
přípravné a průzkumné práce
zpracování návrhu likvidace dle legislativních podmínek
kvalita BRO v průběhu roku činnosti elektrárny
Logistika a ekonomika likvidace BRO
Termín: leden - říjen 2005

