OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 / 2015

KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM KOMUNITNÍHO
KOMPOSTOVÁNÍ A ZPŮSOB VYUŽITÍ ZELENÉHO KOMPOSTU
K ÚDRŽBĚ A OBNOVĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ OBCE

Vydáno: 23.4.2015

Zastupitelstvo obce Nevřeň se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. 2/15/JZ08 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 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví
systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce

Čl. 1
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku
lze:
a) odkládat do velkoobjemového kontejneru přistaveného vedle kontejneru na objemný odpad naproti
hřišti. Do kontejneru je možné odevzdávat listí, trávu, šišky, ostříhané tůje a keře, naštěpkované větve
apod.
b) větší množství rostlinných zbytků předávat zdarma v komunitní kompostárně v lokalitě Na Vypichu,
kde je možné kromě zelených zbytků odevzdávat celé větve a to vždy po domluvě na obecním úřadě.
Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek
životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními předpisy. Kompostovací proces musí být
řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí
metanu.

Čl. 2
Způsob využití zeleného kompostu
Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.5.2015.
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místostarosta
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