Obec Nestrašovice
Zastupitelstvo obce Nestrašovice
Obecně závazná vyhláška obce Nestrašovice č. 1/2019,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě
a obnově veřejné zeleně na území obce

Zastupitelstvo obce Nestrašovice se na svém zasedání dne 30. srpna 2019 usnesením č. 11/1908/19
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:

Čl. 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) Rostlinnými zbytky 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 – nasekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem atd.).
b) Zeleným kompostem substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků.
c) Veřejnou zelení sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravelánu obce.
d) Komunitním kompostováním systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a
zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.

Čl. 2
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od dubna do listopadu lze:

a) zpracovávat svépomocí domácím kompostováním na vlastním nebo pronajatém
pozemku (majitelé rodinných domů a rekreačních objektů v obci mají nárok na 1 ks
kompostéru o objemu 1170 l zdarma),
b) odkládat do určeného kompostéru na území obce

Čl. 3
Způsob využití zeleného kompostu

Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.
Zelený kompost z veřejně přístupných kompostérů bude po předchozí domluvě k dispozici občanům
a firmám.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2019.
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