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VZNIK SPOLEČNOSTI
HANTÁLY a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 27. 6. 1991 na základě
ustavující valné hromady, která se konala ve Velkých Bílovicích dne 15. 8. 1991.
Zakladatelskou smlouvu tehdy podepsaly: Břeclav, Bořetice, Podivín, Hrušky, Velké
Pavlovice, Kostice, Lanžhot, Moravský Žižkov, Lednice, Vrbice, Moravská Nová Ves,
Zaječí, Rakvice, Přítluky, Tvrdonice, Týnec, Velké Bílovice a Němčičky. Sídlem
společnosti se stala budova obecního úřadu ve Velkých Bílovicích a předsedou
společnosti byl zvolen František Vaněk, starosta Velkých Bílovic.

HISTORIE SPOLEČNOSTI
Prvním a rozhodujícím faktorem pro vznik společnosti byla snaha obcí a měst řešit
neuspokojivý a v mnoha případech až nebezpečný stav všech skládek komunálního
odpadu, které byly rozesety po celém okrese, jednak pod patronací obcí, ale také
naprosto divoce vznikajících. V této době nově schválená legislativní opatření již
nepočítala s dalším provozem těchto skládek; naopak stanovila striktně jejich
uzavření a rekultivaci. Vzhledem k tomu, že naprostá většina obcí a měst neměla
dostatek finančních prostředků a zejména lokalitu, kde by mohla být dle nové
legislativy postavena skládka odpadů, jediným řešením bylo spojit síly a řešit problém
společně. Pro lokalizaci skládky bylo po provedených geologických a hydrologických
průzkumných pracích vybráno území, které po všech stránkách ideálně odpovídalo
záměru v k. ú. Velké Pavlovice, trať Přední Hantále. Odtud také vznikl název
společnosti „Hantály“. Na základě zpracované projektové dokumentace a
schvalovacího řízení stavebním úřadem byla v roce 1993 realizována I. etapa včetně
všech stavebních a technologických celků určených pro provoz celého komplexu
skládkového areálu. Provoz skládky byl zahájen 1. 1. 1994.
Dalším úkolem v komplexnosti zajištění služeb se stala přeprava odpadů od
producentů na skládku, případně k materiálovému zhodnocení. V roce 1995 bylo
proto nově vybudováno středisko svozu, zpočátku vybavené starší svozovou technikou
typu BOBR - ROTT odkoupenou od Technických služeb města Hustopeče. Vzhledem k
technickému stavu a stáří vozidel i nástaveb bylo nutno provést u všech vozů
generální opravy a vybavit je novými nástavbami již s lineárním stlačováním. Takto
rekonstruovaná technika již byla schopna plnit úkoly svozu.

SOUČASNOST SPOLEČNOSTI
Společnost HANTÁLY a.s. patří mezi nejvýznamnější společnosti nakládající
s odpadem na Břeclavsku a Hustopečsku. Základní prioritou společnosti je
poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství svým akcionářům, tedy obcím a
městům okresu Břeclav a dalším zákazníkům. Při své činnosti využívá společnost
dlouholeté zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství s využitím kvalitního
technického a technologického zázemí.

UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU

HANTÁLY a.s.
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V současné době je I. etapa skládky částečně zrekultivována a slouží k ukládání
nebezpečných odpadů. Na II. etapě skládky se ukládá ostatní odpad. Kapacita skládky
při současném množství ukládaného odpadu je na 3 roky. V červenci letošního roku

bylo započato s výstavbou 4. kazety II. etapy skládky s kapacitou 145 576 m3.
Ke skládkování je využíván kompaktor BOMAG.

SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Komunální odpad svážíme celkem z 26 obcí regionu a dále přibližně od 750
nasmlouvaných partnerů z podnikatelské sféry.
Svoz probíhá standardně ve 14-ti denních cyklech, v případě potřeby, např. sídlištní
zástavba (město Hustopeče, Valtice, Velké Pavlovice), letní sezóna, byl svoz
prováděn v týdenním cyklu. Svoz je prováděn z popelových nádob o velikosti 110 l,
120 l, 240 l a kontejnerů 1100 l.
V červenci 2013 byl zahájen svoz biologicky rozložitelného odpadu z obcí.
Nádoby na komunální a biologicky rozložitelný odpad jsou na místo známek
označovány čárovými kódy. Zavedený systém vypovídá o četnosti vývozu každé
nádoby a její naplněnosti a množství vyvezeného odpadu za určité období.
Pro svoz využíváme moderní svozovou techniku – svozová auta IVECO s nástavbou
HALLER, vozy IVECO a AVIA s nástavbou pro kontejnerovou přepravu a s hydraulickou
rukou pro výsyp kontejnerů na separovaný odpad. Svozová auta jsou vybavena
vážícím zařízením, osádky pak mají k dispozici čtečky čárových kódů.

SEPARACE A VYUŽITÍ OBALOVÝCH ODPADŮ A VYŘAZENÝCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Středisko separovaného odpadu zajišťuje od svých smluvních partnerů svoz papíru,
plastů, skla, nápojových kartonů a elektrozařízení.
Papír, plasty a nápojové kartony byly dále předávány ke zpracování firmě STAVOSUR
Hustopeče, TESPRA Hodonín a JUNG Kostice. Od roku 2013 využíváme vlastní
dotřiďovací linku na plasty.
Tendence vyseparovaných složek odpadů je ve svozové oblasti stále mírně stoupající,
přesto je třeba i nadále metodicky a motivačně působit na obce a občany v oblasti
zlepšení třídění odpadů.
Společnost má uzavřenu smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,
dále s odběrateli elektrozařízení ASEKOL a ELEKTROWIN a se společností REMAT
GLASS, která je odběratelem skla.

KOMPOSTÁRNA
V červnu 2013 byla uvedena do provozu kompostárna s kapacitou 10 000 t bioodpadu
ročně. Na kompostárně se zpracovává biologicky rozložitelný komunální odpad – tedy
odpad rostlinného původu z domácností a z veřejné zeleně.
Kompostárna včetně technologického vybavení byla financována z dotací EU.

HANTÁLY a.s.

Kompost máme certifikovaný s názvem“ HANTÁLY – průmyslový kompost, organické
hnojivo“. Certifikaci provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha.

DRTÍCÍ LINKA NA STAVEBNÍ SUŤ
Společnost likviduje rovněž stavební sutě. K tomuto slouží drtící a třídící linka
RUBLLE MASTER RM 60. Jedná se o mobilní zařízení. Služby drcení poskytujeme jak u
zákazníka, tak na ploše určené k recyklaci stavebních sutí na středisku Tovární ve
Velkých Pavlovicích. Recyklovaný materiál, je využíván obcemi, občany i stavebními
firmami.

ZAMETACÍ VŮZ
Naše společnost nabízí obcím a firmám služby zametacím vozem IVECO SCARAB.

DOTAČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI
V roce 2007 společnost iniciovala vznik Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod,
jehož členy jsou právě akcionáři.
Cílem byl společný postup při získávání dotačních finančních prostředků, zejména
z Operačního programu životního prostředí.
Díky této spolupráci a úspěšným žádostem se podařilo z dotací realizovat 14 sběrných
dvorů, centrální kompostárna, nádoby na biologicky rozložitelný odpad, svozová
technika, kontejnery, drtící linka na stavební suť.

A BUDOUCNOST?
V návaznosti na danou kapacitu skládky a platnou legislativu budeme muset
především řešit otázku dalšího zpracování komunálních odpadů.
Cílem naší společnosti je i nadále poskytovat komplexní služby v oblasti nakládání
s odpady a obaly, včetně jejich všestranného využití, pro obce, města a
podnikatelský sektor v souladu s platnou legislativou a za pomocí moderní techniky a
technologie při zpracování odpadů.
Za uplynulých 25 let se podařilo vybudovat společnost s velkým regionálním
potenciálem v oblasti odpadového hospodářství, kde je zřejmá smysluplnost
meziobecní spolupráce!

HANTÁLY A.S. V ČÍSLECH
Vznik společnosti 27.6.1991
Výše základního kapitálu
Rok 1991

6 200 000Kč

Rok 2016

66 160 000 Kč

Výše vlastního kapitálu

97 000 000 Kč
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Skládka
Množství uloženého odpadu na skládku k 31.12.2015

484 809 m3

Zaplnění skládky

92 %

Červenec 2016 – rozšíření skládky, navýšení kapacity o 145 576 m3.

Cena za uložení na skládku pro obce v roce 2010

970 Kč + DPH

v roce 2015

850 Kč + DPH

(500 poplatek ze zákona, který náleží obci, na jejímž k.ú. skládka leží, tzn. Městu Velké
Pavlovice, 100 rekultivační zákonná rezerva a 250 Kč jsou náklady společnosti)
Kompostárna
Zpracovala v roce 2015

6235 t

Za období leden – červenec 2016

3908 t

Obsluhujeme region s 46 127 obyvateli.
Ze 36 akcionářů využívá naše služby komplexně 25 obcí.
Ročně vyvezeme 368 tis. nádob s komunálním odpadem a 143 tis. nádob s biologicky
rozložitelným odpadem.
Průměrné množství separovaných odpadů (papír, plast, sklo, nápojové kartony) na 1 obyvatele
svozové oblasti:
r. 2006

27,90 kg

r. 2015

46,44 kg

Obsluhujeme celkem 26 sběrných dvorů.

INVESTICE REALIZOVANÉ V LETECH 2009 - 2015
Investice

investor/příjemce dotace

náklady celkem

účast a.s.

dotace

drtící linka na stavební suť

Hantály/Hnatály

7 419 120

4 921 000

2 498 120

14 sběrných dvorů

jednotlivé obce/ DSO ČJV

111 850 573

0 - hrazeno obcemi

95 196 025

svozové auto

Hantály

4 079 000

4 079 000

0

hala + dotřiďovací linka

Hantály

7 287 606

7 287 606

0

kompostárna

Hantály/ DSO ČJV

37 889 648

4 260 939

33 628 709

nádoby BRKO/9945 ks

Hantály/DSO ČJV

7 915 864

3 179 876

4 735 988

svozové auto + 447 ks/ 770 l

Hantály/Hantály

6 320 630

1 476 630

4 844 000

auto s přívěsem + 4 VOK

Hantály/Hantály

3 605 959

2 163 576

1 442 383

pomaloběžný drtič

Hantály/DSO Dobrá voda

10 072 840

4 545 681

5 527 159

izolační zeleň

Hantály/Hantály

1 379 886

344 971

1 034 915

197 821 126

32 259 279

148 907 299

celkem

Obr. č. 1 Vůz IVECO se zabudovanými váhami na podavačích pořízený v roce 2015

Obr. č. 2 Výstavba 4. kazety II. etapy skládky

HANTÁLY a.s.
Obr. č. 3 Kompostárna
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