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1.

Zařazení:
Odpadové hospodářství

2.

Titulek:

Odvoz trávy z obcí je drahý a zbytečný. Dejme občanům kompostéry zdarma !

3.

Úvodní odstavec:

Takzvaný zelený odpad ze zahrádek se v popelnicích objevoval čím dál častěji. Pro lidi, kteří
například posečenou trávu nevyužijí doma, to bylo ideální řešení, jak se takového odpadu
zbavit. Obcím to však prodražuje svoz směsného odpadu. V mikroregionech Porta a
Lomnicko na území ORP Tišnov se to rozhodli řešit tím, že lidem rozdají kompostéry.

4.

Podrobnosti zprávy

V mikroregionech Porta a Lomnicko na území ORP Tišnov už nějakou dobu hledali řešení, jak
naložit s odpadem ze zahrádek. Jeho rostoucí množství se totiž členským obcím prodražovalo
při svozu směsného odpadu.
V roce 2013 na základě žádostí z Operačního programu Životní prostředí obdrželi dotaci,
která pokryla nákup kompostérů pro domácnosti členských obcí z 90%. Zbývající část zaplatili
členské obce ze svých rozpočtů.
Občané tak obdrželi zdarma do svých domácností a na svoje zahrady kompostéry pro
likvidaci biologického odpadu. Zájem o sběr a třídění bioodpadu u obyvatel podpořili
informační programy pro veřejnost. Dotace totiž pokrývaly i náklady na osvětu.
S občany, kteří si podali žádost a přišli si vyzvednout kompostér, byla uzavřena Smlouva o
výpůjčce na dobu 5 let. Aby byly splněny podmínky dotace, musí kompostéry po celou tuto
dobu zůstat v majetku mikroregionů. Občan se stane vlastníkem kompostéru po uplynutí
této lhůty na základě Darovací smlouvy, která bude mezi ním a mikroregionem uzavřena.

5.

Závěr a kontakty

Cílem této aktivity bylo vytvořit podmínky pro snížení množství bioodpadu ve zbytkovém
podílu netříděného komunálního odpadu podporou domovního kompostování. Podpora
spočívala v bezplatném dodání kompostérů těm občanům, kteří vlastní nebo mají

v pronájmu na území členských obcí mikroregionů Porta a Lomnicko částí zahrádku, zapojí se
do projektu a o kompostér projeví zájem.

Kontakty: koordinátor projektu – Radomír Pavlíček, e-mail: starosta@zelezne.cz tel.:
724 185 248
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