
Z p r á v a pro XXXV. zasedání Zastupitelstva m�sta Varnsdorf,
které se koná dne 24. kv�tna 2018

3.07 Obecn� závazná vyhláška o komunitním kompostování

P�edkládá: Ing. P�emysl Brzák, vedoucí odboru životního prost�edí M�Ú Varnsdorf

Od�vodn�ní:
M�sto Varnsdorf v sou�asné dob� využívá k likvidaci rostlinných zbytk� a trávy kompostárnu
na pozemku p. �. 5912 na ulici Na Náspu. Stávající kompostárna zcela nevyhovuje platné
legislativ� a je nutné ji p�ebudovat. Proto na sousedním pozemku p. �. 5915/1 vzniká
v sou�asné dob� kompostárna nová. Oba pozemky pat�í , který p�vodní
kompostárnu provozoval. Novou kompostárnu budou provozovat Technické služby m�sta
Varnsdorf na základ� nájemní smlouvy s majitelem a bude povolena jako „Komunitní
kompostárna“. Pro provoz komunitní kompostárny je podle zákona o odpadech nutné
p�ijmout vyhlášku o komunitním kompostování, kterou zastupitelstvu p�edkládáme.

Kompostárna bude z kapacitních d�vod� sloužit pouze pro trávu a zbytky rostlin z údržby
ve�ejné zelen� a pro zelenou hmotu odevzdanou ob�any ve sb�rovém dvo�e. Náklady na
provoz kompostárny mají Technické služby zapracovány do ceny údržby m�stské zelen� a
nebudou p�edstavovat zvýšení náklad� m�sta proti stávajícímu stavu.

Text vyhlášky byl konzultován s odborem ve�ejné správy, dozoru a kontroly MVR �R.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m�sta p�ijímá Obecn� závaznou vyhlášku �. 2/2018, kterou se stanoví systém
komunitního kompostování na území m�sta Varnsdorf.

P�ílohy:
Text Obecn� závazné vyhlášky �. 2/2018



M � S T O   V A R N S D O R F 

Obecn� závazná vyhláška �.  2/2018, 

 kterou se stanoví systém komunitního kompostování 
na území m�sta Varnsdorf 

Zastupitelstvo m�sta Varnsdorf se na svém zasedání konaném dne 24. kv�tna 2018 usneslo 

vydat na základ� ustanovení § 10a odst. 2 zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n�

n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o odpadech“), 

a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

�lánek 1 
P�edm�t a p�sobnost vyhlášky 

1) Vyhláška stanoví systém komunitního kompostování na území m�sta Varnsdorf (dále jen 
„m�sto“) zavedený m�stem. 

2) Systém komunitního kompostování je dobrovolný.1)

�lánek 2 
Systém komunitního kompostování

1) Rostlinné zbytky z údržby zelen� a zahrad na území m�sta lze v období od 1. 4. do 30. 11. 
kalendá�ního roku odkládat do zvláštního kontejneru2) umíst�ného ve sb�rném dvo�e3). 
M�sto obsah kontejneru následn� zpracovává4) na zelený kompost5). 

2) M�sto využívá zelený kompost k údržb� a obnov� ve�ejné zelen�6) ve m�st�. 

�lánek 3 
Ú�innost 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

………………………………. ………………………………. 
Ing. Stanislav Horá�ek 

starosta 
Josef Hambálek  

místostarosta 

Vyv�šeno na ú�ední desce dne: .................... 2018 
Sejmuto z ú�ední desky dne:  .................... 2018 

                                                 
1) jedná se o systém v rámci p�edcházení vzniku odpad�; od tohoto systému je nutné odlišit systém t�íd�ní 

komunálního odpadu (zavedený jinou obecn� závaznou vyhláškou m�sta a rovn�ž faktickou úpravou mimo 
takovou jinou obecn� závaznou vyhlášku m�sta), jehož složkou je i tzv. biologicky rozložitelný odpad; oba 
systémy fungují zcela odd�len� (jsou neprostupné); využívání systému komunitního kompostování však 
snižuje množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

2) jedná se o kontejner odlišný od kontejneru ur�eného pro odkládání biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu 

3) areál sb�rného dvora se nachází na adrese Svatopluka �echa 1277, 407 47, Varnsdorf  
4) § 10a odst. 3 zákona o odpadech 
5) § 10a odst. 1 písm. b) zákona o odpadech („substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytk�“) 
6) § 10a odst. 1 písm. c) zákona o odpadech („parky, lesoparky, sportovišt�, d�tská h�išt� a ve�ejn� p�ístupné 

travnaté plochy v intravilánu obce“) 


