
  

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, 
 

o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města 

  

Zastupitelstvo  města  Sezimovo  Ústí se na svém zasedání dne 3. 5. 2012 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 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

Čl. 1 

Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

a) rostlinnými zbytky - biologicky rozložitelný materiál z údržby zeleně a zahrad na území města 

vhodný ke komunitnímu kompostování (např. listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, 

spadaná jablka), 

b) zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků1), 

c) veřejnou zelení - parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy 

v intravilánu obce2), 

d) komunitním kompostováním - systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby 

zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost3). 

 

Čl. 2 

Sběr a shromažďování rostlinných zbytků 

Rostlinné zbytky fyzické osoby ukládají v provozní době do sběrných dvorů v Sezimově Ústí a do 

velkoobjemových přepravníků na bioodpad, přistavovaných na stanoviště a v termínech podle 

platné obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Rostlinné 

zbytky z údržby zeleně ukládá spravující příspěvková organizace Správa Města Sezimovo Ústí na 

smluvně zajištěnou plochu, určenou ke kompostování. 

 

Čl. 3 

Způsob využití zeleného kompostu 

Město využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci. 

 

 

Čl. 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  

 
1)  § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
2)  § 10a odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
3)  § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

        ……………………..                          ………………………….  

  Pavel Samec       Mgr. Ing. Martin Doležal 

  místostarosta                            starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne:                     


