
M Ě S T O   V A R N S D O R F 
 

Obecně závazná vyhláška č.  2/2018, 
 

 kterou se stanoví systém komunitního kompostování  
na území města Varnsdorf 

 
Zastupitelstvo města Varnsdorf se na svém zasedání konaném dne 24. května 2018 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 
a podle § 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“):  

 
Článek 1 

Předmět a působnost vyhlášky 
 

1) Vyhláška stanoví systém komunitního kompostování na území města Varnsdorf (dále jen 
„město“) zavedený městem. 

2) Systém komunitního kompostování je dobrovolný.1) 
 

Článek 2 
Systém komunitního kompostování 

  
1) Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze v období od 1. 4. do 30. 11. 

kalendářního roku odkládat do zvláštního kontejneru2) umístěného ve sběrném dvoře3). 
Město obsah kontejneru následně zpracovává4) na zelený kompost5). 

2) Město využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně6) ve městě. 
 

Článek 3 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Ing. Stanislav Horáček v. r.  

starosta 
Josef Hambálek v. r. 

místostarosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: .................... 2018 
Sejmuto z úřední desky dne:  .................... 2018 

                                                 
1) jedná se o systém v rámci předcházení vzniku odpadů; od tohoto systému je nutné odlišit systém třídění 

komunálního odpadu (zavedený jinou obecně závaznou vyhláškou města a rovněž faktickou úpravou mimo 
takovou jinou obecně závaznou vyhlášku města), jehož složkou je i tzv. biologicky rozložitelný odpad; oba 
systémy fungují zcela odděleně (jsou neprostupné); využívání systému komunitního kompostování však 
snižuje množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

2) jedná se o kontejner odlišný od kontejneru určeného pro odkládání biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu 

3) areál sběrného dvora se nachází na adrese Svatopluka Čecha 1277, 407 47, Varnsdorf  
4) § 10a odst. 3 zákona o odpadech 
5) § 10a odst. 1 písm. b) zákona o odpadech („substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků“) 
6) § 10a odst. 1 písm. c) zákona o odpadech („parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné 

travnaté plochy v intravilánu obce“) 


