
 

Město Buštěhrad 
Městský úřad Buštěhrad -  Revoluční 1/4 -  273 43 Buštěhrad 

Tel: 312 250 301 web: www.mestobustehrad.cz 
email: meu@mestobustehrad.cz 

zastupitelstvo města Buštěhradu 

Návrh OZV č. 6 / 2019 - kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 

veřejné zeleně na území města Buštěhradu. 

  1 
 

       

Obecně závazná vyhláška 

Města Buštěhradu 

č. 6 / 2019 

 
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Buštěhradu. 
 
 

Zastupitelstvo města Buštěhradu se na svém zasedání č. 10 / 2019, dne 27. 11. 2019 

usnesením č. 6 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 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Čl. 1 

Sběr a shromažďování rostlinných zbytků  

 

1) Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad lze v období od 1. dubna do 31. října 

odkládat do kontejnerů přistavených v jednotlivých částech města Buštěhradu podle 

harmonogramu svozů bioodpadu uváděných každoročně na jaře a na podzim na 

webových stránkách města. 

 

2) Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad a bioodpad rostlinného původu lze 

ukládat na sběrné místo „Měsíček“ celoročně. 

 

3)  Bioodpad rostlinného původu, který vznikl jako odpad provozu domácností 

v rodinných domech a v bytových jednotkách na území města Buštěhradu lze:         

  

 b) odkládat do komunitních kompostérů na území města Buštěhradu umístěných u  

bytových jednotek na území města Buštěhradu. 

 

 c) odkládat do zahradních kompostérů, které byly poskytnuty občanům města  

Buštěhradu z dotačního programu za účelem recyklace živin a zachování živin v půdě. 
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OZV č.6 / 2019 - kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné 

zeleně na území města Buštěhradu. 

 

Čl. 2 

Způsob využití zeleného kompostu 

 

1) Město Buštěhrad likviduje objemný bioodpad, svážený podle harmonogramu, který je 

uveřejněn na webových stránkách města, způsobem kompostování, které je smluvně 

zajištěno, a vzniklý zelený kompost využívá k údržbě a obnově veřejné zeleně ve městě 

Buštěhradě.  

 

2) Zelený kompost z komunitních kompostérů lze využívat k údržbě a obnově veřejné 

zeleně v obci.   

 

 

Čl. 3 

Účinnost 

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020  

 
 
 
 
 
Mgr. Magda Kindlová      Ing. arch. Daniela Javorčeková 
      místostarostka       starostka 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:  28. listopadu 2019 
 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:     16. prosince 2019    
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