KOMUNITNÍ
KOMPOSTOVÁNÍ OBCE

Komunitním kompostováním obce se rozumí systém sběru
a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na
zelený kompost.
Zeleným kompostem se rozumí substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků.

Při komunitním kompostování
obec nenakládá s odpady
Komunitní kompostování obce je upraveno v novele zákona
o odpadech, zákonem č. 314/2006 Sb., kde se v § 10a v odstavci (2) uvádí: „Obec může ve své působnosti jako opatření
pro předcházení vzniku odpadů stanovit obecně závaznou
vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné
zeleně na území obce“.
Při komunitním kompostování obec tedy nenakládá s odpady
a nevztahuje se na ni zákon o odpadech, ale vyhláška obce.
Kompostováním obec předchází vzniku odpadů!

Pro koho je komunitní
kompostování vhodné?
Pro menší obce, kde většinu rostlinných zbytků z domácností občané zpracovávají svépomocí kompostováním na zahradě nebo pomocí komunitních kompostérů
pro bytovou zástavbu.
Obec podporuje domácí kompostování v rodinných
domech se zahradou, čímž snižuje množství biologicky
rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
ve směsném komunálním odpadu (SKO).
Komunitní kompostování obce pak slouží jako
DOPLNĚK pro rostlinné zbytky, které občané
nedokážou zpracovat svépomocí. Předchází vyvážení
odpadu do škarp a vzniku černých skládek.
Ze zkušeností vyplývá, že je vhodné, aby komunitní
kompostárna byla oplocena a měla svůj provozní řád.

Výhody komunitního
kompostování obcí
Kompostování může probíhat velmi jednoduše
a levně na nezpevněné a vodohospodářsky nezabezpečené ploše.
Zjednodušená administrativa, neboť se při komunitním kompostování nenakládá s odpady a jedná se
o předcházení vzniku odpadů.
Ekologické a ekonomické řešení pro zpracování
biomateriálu.
Přeměna rostlinných organických zbytků na kvalitní hnojivo.
Lokální zpracování biomateriálu v místě vzniku bioodpadů šetří náklady na převoz i životní prostředí.

Nevýhody komunitního kompostování
Na komunitní kompostárně nelze zpracovávat odpady.
Proto nelze přijímat materiály od jiných právnických
osob nebo od občanů z jiných obcí, protože v tomto
případě se jedná o odpad.

Potřebujete více informací? Obraťte se na nás!

