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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Výzva MAS Holicko: 4 
Kolo příjmu PRV: 16 
 
Fiche: 2 – Zelená pro mikropodnikatele 
 
Žadatel: Jiří Sodomka 
Název projektu: Nová technologie ve firmě Jiří Sodomka 
 
Popis projektu:  
Firma Jiří Sodomka se zabývá autodopravou zaměřenou na přepravu sypkých materiálů - zejména 
písků, štěrků, drtí, kačírku, mulčovací kůry apod., které firma mimo jiné prodává.  
Projektový záměr je zaměřen na nákup bubnové třídičky sypkých materiálů. Jedná se  
o bubnovou třídičku sypkých materiálů, vhodnou zejména pro třídění vytěženého materiálu, 
stavební sutě, zeminy, štěrkopísku, drobného kameniva apod. Nákup třídičky umožní zvýšit kvalitu 
práce, nabídku nejen sortimentu, ale i služeb a bude mít za následek rozvoj a modernizaci podniku. 
Tato třídička je nenáročná na místo, kde bude ustavena. Umístěna bude přímo v areálu provozovny, 
kde bude probíhat třídění, případně je možné ji umístit přímo na staveništi, kde se bude třídit 
vytěžený materiál.  
 
Kontakt: Jiří Sodomka, Dvorská 534, 533 74 Horní Jelení 

Jiří Sodomka, autodoprava@seznam.cz  
 

 
Výsledek projektu:  

Výsledkem projektu je nákup bubnové třídičky. 
Proces třídění sypkých materiálů přinese firmě úspory 
nákladů na odvoz vytěženého materiálu, na nákup 
materiálu, na dopravu, ušetří ruční práci při třídění, rozšíří 
nabídku frakcí sypkých materiálů a také rozšíří nabídku 
služeb a možnost třídění na místě. Vedlejším efektem 
nákupu třídičky bude i provozování třídění sypkých 
materiálů pro další subjekty, jelikož žádná firma v regionu 
Holicka takovou třídičkou nedisponuje. Vzhledem k její 
mobilnosti může být také umístěna přímo na stavbě, např. 

na opravované silnici, kde na místě přetřídí vytěžený materiál, jehož část se může opětovně použít 
jako zásypový materiál a tím investor ušetří za nákup nového zásypového materiálu a dopravu, čímž 
se následně také šetří životní prostředí (emise, nerostné suroviny), silnice (odpadá navážení nového 
materiálu nebo převoz vykopaného materiálu na přetřídění a dovoz zpět na staveniště).  
Nákup bubnové třídičky bude pro firmu znamenat další zásadní posun v rozvoji podnikání. 

Částka požadované dotace: 588.000,- Kč Vyplacená dotace: 541.800,- Kč 
Celkové náklady projektu: 1.089.620,- Kč 
Datum přijetí žádosti: 11. 5. 2012 
Datum podpisu Dohody: 21. 11. 2012 
Datum žádosti o proplacení: 22. 3. 2013 
Schválení platby: 20. 5. 2013 
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