Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2013
o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Říčany
Zastupitelstvo obce Říčany se na svém zasedání dne 5. 6. 2013, usnesením
č. 9/XVI/2013 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Tato vyhláška stanovuje systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Říčany.

(2)

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad se v rámci komunitního kompostování,
jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, přednostně kompostují.

(3)

Obec Říčany je nájemcem komunitní kompostárny vystavěné na pozemku
par. č. 5643/1 v katastrálním území Rosice u Brna.

Čl. 2
Základní pojmy
Komunitním kompostováním se rozumí systém sběru a shromažďování rostlinných
zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na
zelený kompost.
Rostlinnými zbytky se rozumí biologicky rozložitelný materiál z údržby zeleně
a zahrad na území obce vhodný ke komunitnímu kompostování (např. listí, tráva, drny
se zeminou, zbytky rostlin, spadaná jablka, větve dřevin).
Zeleným kompostem se rozumí substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků.
Veřejnou zelení se rozumí parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně
přístupné travnaté plochy na území obce.

Čl. 3
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce Říčany lze odkládat:
(1)

(2)

v období od 1. dubna do 31. října do nádob na bioodpad, jejichž svoz je zajišťován
ve stanovených termínech obcí určenou oprávněnou firmou na komunitní
kompostárnu,
do speciálních kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře v provozní době
sběrného dvora, vždy v sobotu 8.00 – 14.00 hod., v období od 1. dubna
do 31. října též ve středu od 15.00 – do 18.00 hod.

Čl. 4
Způsob využití zeleného kompostu
Obec Říčany využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.

Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. 7. 2013.
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