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Obecně závazná vyhláška obce Čista
č. tl2022,

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území obce

Zastupitelstvo obce Čistá se na svém zased,ání dne 9.3.2022 usnesením č. 04-2022 usneslo
vYdat v souladu s § 10 písm. a, § 84 odst. 2, písm. h) zákonaě.I2S12O00 Sb. o obcích (obecní
zřízeni), ve znění pozdějších předpisů a podle § 65 zákonač. 54012020 Sb. o odpadech a o
změně někteqých dalších zákonů, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ódpadech),
tuto obecně záv aznou vyhlášku.

Část první
zá|ďadní ustanovení

čt. t

Účet vynUšty
ÚČelem této obecné závazné vyhlášky (dále jen vyhlášky) je stanovení systému komunitního
kompostování - sběru, shromažďování a přepravy rostlinných zbytků, způsob vyvžiti
zeleného komposfu k Údržbě a obnově veřejné zeleně naúzemí obce, údržbé zahradnaizemí
obce, jako opatření pro předcházenivzniku odpadů.

čt.z
Rozsah a působnost vyhlášky

VyhláŠka se vztahuje na všechny osoby, při jejichž činnosti vzrttkajibiologicky rozložítelné
mateiály rostlinného původu a jejich odstraňování musí být zajištěno v souladu s platnými
právními předpisy.

Právnické osoby afyzické osoby oprávněné k podnikaní se mohou do systému komunitního
kompostování podle této vyhlášky zapojit uzaťením smlouvy s obcí.

čt. s
Vymezení pojmů pro účety tóto vyhlášky

pro potřeby této vyhlášky se charaktertzujíněkteré pojmy následormě:
1. Komunitním kompostováním systém sběru a shromažďování rostlinných zbytki z

ÚdrŽby zelené a zahrad na úzetri obce, jejich úprava a následné zpracovéní na-zelený
kompost.

2. zelený kompost substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků.

3. Rostlinnými zbytky biologicky rozložitelný materiál z idržby zelené a zahvad na úzerní
obce vhodný ke komunitnímu kompostování (např. listí, tráva, drny se zeminou, zbylky
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a) domácí kompostování,
b) odkládání ve stanovených termínech na určené místo v rámci systému komunitního

kompostování.

9, Oběané, Právnické a fyzické osoby působící na:územi obce jsou povinny rostlinné zbylky
přednostně kompostovat dle článku 4 odst. 2 této vyhlášky.

10. Rostlinné zbYtky budou po úpravě kompostovaním jako zeIený kompost vytlžltypouze k:

a) údržbé a obnově veřejné zeleně na území obce.

11. Odvoz biologicky rozložitelného materiálu rostlinného původu zmistashromažďoviání,
zajiŠtění procesu kompostovéní, zajístífyzíckánebo právnická osoba, se kterou bude
sepsána smlouva a bude k této činnosti obcí pověřena.

12. MÍstem komunitního kompostování bude k tomu účelu vhodná plocha určená obcí a
ve vlastnictví obce. při kompostování nesmí dojít k ohrožení powchoqých a
podzemních vod, musí bylzabránéno vzniku zápachu.

část třeti

závérečná ustanovení
CI.5

kontrolní činnost a sankce
kontrolu plnění povinností vyplývajícich ztéto vyhlášky, provádějí
za porušení povinností vyplývajícich ztéto vyhlášky lze uložit
předpisů1.

čt. o
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 2l20I5 ze
účinnosti dnem schválení.

pověření pracovníci obce.
sankce podle zvláštních

dne 29.4,2015 a nabývá

Leoš Miler
místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 10.3.2022

Sejrnuto dne: 31 .12.2022

I zákon § 5 zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky aíízenio nich,

3

6pcč,E

W


