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zastupitelstvo města Buštěhradu

motivační program zastupitelstva města Buštěhradu

„Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“
Program,
kterým se stanoví podpora systému obecného kompostování a způsob využití kompostu k údržbě
a obnově vlastní zeleně případně veřejné zeleně na území města Buštěhradu
Zastupitelstvo města Buštěhradu se na svém zasedání dne 26. 01. 2021 usnesením č. 10 rozhodlo
vydat motivační program Zastupitelstva města Buštěhradu, nazvaný „Kompostuji, nepotřebuji hnědou
popelnici“, určený k motivování občanů města, aby se připojili k efektivnímu a hospodárnému
nakládání s biologickým odpadem rostlinného původu na území města.
Na podporu této motivace zastupitelstvo města odsouhlasilo zavedení finanční úlevy na místním
poplatku za městský systém odpadového hospodářství.
Tímto programem zastupitelstvo města Buštěhradu zavádí podporu systému obecného kompostování a
způsobu využití kompostu k údržbě a obnově vlastní zeleně a veřejné zeleně na území města
Buštěhradu.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Motivační program „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“ (dále jen „Program“),
vydává zastupitelstvo města Buštěhradu jako doplňující dokument k Obecně závazné vyhlášce
„O stanovení místního poplatku za městský systém odpadového hospodářství“.
2) Zastupitelstvo města Buštěhradu tímto Programem dává občanům motivační finanční podporu
v podobě úlevy na místním poplatku za městský systém odpadového hospodářství.
3) Osoby, které se k této formě úlevy budou chtít přihlásit, svým přihlášením a podpisem
deklarují, že nepotřebují pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
přidělení hnědé popelnice. Dále deklarují, že jsou schopni svůj vyprodukovaný bioodpad
zpracovat tak, že živiny z bioodpadu budou navráceny zpět do vlastní půdy. Za tímto účelem
tento biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu umisťují do vlastních nebo městem
zapůjčených kompostérů.
4) Program je založen na důvěře zastupitelů Města Buštěhradu v občany města, že své biologické
odpady umisťují skutečně do vlastních nebo městem zapůjčených kompostérů. Tento Program
je také založen na důvěře zastupitelů města v občany města Buštěhradu, že existuje
uvědomění občanů města o povědomí nutnosti vlastního faktického provádění ekologického
nakládání s bioodpadem, vzniklých na zahradách a v domácnostech.
5) Občan má možnost se do tohoto Programu přihlásit, za předpokladu, že se svým podpisem na
ohlašovacím formuláři při jeho podání zaváže plnit městem Buštěhradem stanovené podmínky
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6) Přihlášení se do Programu je dobrovolné, možnost k přihlášení je dána všem občanům stejně,
a podléhá podmínkám, stanoveným správcem místního poplatku. O přiznání úlevy,
vycházející z Programu, rozhoduje správce místního poplatku, Městský úřad Buštěhrad.

Čl. 2
Podmínky pro přiznání úlevy občanům
1) Podmínkou přiznání úlevy na místním poplatku za městský systém odpadového hospodářství je
vyplnění příslušného formuláře pro podání ohlášení poplatkové povinnosti. Tímto úkonem
občana dochází k přihlášení se k Programu „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“.
2) Ohlášení proběhne tak, že občan vyplní ohlašovací formulář „Přihlášení se k poplatkové
povinnosti“, který bude mít, pro tyto účely, podoznačení programu „kompostuji“. Ohlašovací
formulář pro ohlášení podání poplatkové povinnosti občan získá:
a) přímo na Městském úřadu Buštěhrad, kde formulář vyplní a provede podání
b) prostřednictvím formuláře, umístěném na webu města, kdy si formulář stáhne
z webových stránek, vyplní, a vytištěný přinese s sebou a předloží úřednici při přímé
úhradě místního poplatku na pokladně Městského úřadu Buštěhrad,
c) nebo zašle formulář vyplněný předem, naskenovaný, s vlastnoručními podpisy,
elektronicky na adresu podatelny meu@mestobusteehrad.cz, a to v případě úmyslu
provedení bezhotovostní platby místního poplatku, převodem na účet města.
3) Podmínkou pro přiznání úlevy na místním poplatku za městský systém odpadového hospodářství
a přihlášení se tak do Programu je dále skutečnost, že:
a)
k Programu budou přihlášeny všechny osoby, přihlášené k pobytu ve městě
Buštěhrad, žijící ve společné domácnosti, pod jedním číslem popisným,
b)

že k Programu budou přihlášeny všechny osoby přihlášené k pobytu ve městě
Buštěhrad, žijící v bytovém domě, pod jedním číslem popisným v jedné bytové
jednotce.

4) Všechny tyto osoby, uvedené pod body a), b) v odst. 3), se musí společně shodnout, že se hlásí
do Programu, a tudíž, že žádají o úlevu na místním poplatku za městský systém odpadového
hospodářství touto formou, společně, za celou domácnost, a že s tímto podáním souhlasí. Tento
souhlas deklaruje přihlašovatel při podání ohlášení.
5) Pokud jen jeden občan, žijící pod jedním číslem popisným s jinými osobami, projeví nesouhlas
s přihlášením se k Programu a tím i k úlevě, nebude úleva přiznána žádnému z občanů, žijících
pod jedním číslem popisným, všichni budou hradit místní poplatek v plné, stanovené výši. Tímto
stanoveným opatřením správce místního poplatku ošetřuje případné zneužití Programu.
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Čl. 3
Způsob a provedení ohlášení a platby
1) Při osobním podání ohlášení poplatkové povinnosti a přihlášení se do Programu, na pokladně
Městského úřadu Buštěhrad, a provedení platby na místě, bude úřednicí na místě provedena
kontrola počtu osob, přihlašovaných do Programu, ve smyslu příslušnosti k jednomu číslu
popisnému, a jejím podpisem přidaným na podání ohlášení bude vydán souhlas správce místního
poplatku s poskytnutím úlevy pro tuto skupinu občanů.
2) Pro uskutečnění bezhotovostní platby, za předpokladu, že se osoby ve společné domácnosti pod
jedním číslem popisným, či pod jedním číslem popisným v bytových jednotkách chtějí přihlásit
do Programu, je předem potřeba provést zaslání podepsaného scanu podání ohlášení poplatkové
povinnosti, s dostatečným časovým předstihem, stvrzenou podpisem osoby, která za tyto osoby
jedná, s dovětkem, že všechny osoby ve společné domácnosti, pod jedním číslem popisným,
nebo všichni obyvatelé vchodu bytového domu, pod jedním číslem popisným, či pod jednou
bytovou jednotkou, souhlasí s tímto přihlášením. Dokumenty je potřeba zaslat na adresu
podatelny meu@mestobustehrad.cz a je nutno vyčkat zpětné emailové reakce úřednice pro
potvrzení o správnosti uvedených údajů a souhlas se zařazením do Programu, a tím tedy
poskytnutím úlevy. Teprve poté lze provést bezhotovostní platbu na účet město.

Čl. 4
Pravidla ukládání bioodpadu do kompostérů
1)

Bioodpad rostlinného původu je pro účely tohoto Programu potřeba ukládat do kompostérů:
a) Zahradních kompostérů, které si občané pořídili z vlastních prostředků
b) Zahradních kompostérů, vyrobených občanem svépomocí na své náklady (dřevěná ohrádka,
apod.)

c) Zahradních kompostérů, které Město Buštěhrad obdrželo z dotačního programu, které
opatřilo Město Buštěhrad ve spolupráci s MÚLP, a které byly občanům, která o kompostér
projevila zájem, Městem Buštěhradem smluvně propůjčeny.
d) Kompostérů, které si bytová družstva či Sdružení vlastníků bytových jednotek pořídila
sama, na své vlastní náklady.
2) Pro účely odkládání bioodpadu do kompostérů je potřeba, aby občané ve svých domovech třídili

bioodpad nejen ze svých zahrádek, případně bytových předzahrádek, ale také z kuchyňského
bioodpadu rostlinného původu. (např. uvařená rýže, brambory, luštěniny – propláchnuté -bez kontaminace
omáčkami, slupky od ovoce a zeleniny popř. jejich zbytky, vylouhované čaje a čajové sáčky, ale také skořápky vajíček,

Do zahradních kompostérů by se nemělo ukládat maso, kosti a zbytky odpadů živočišného
původu, omáčky a kontaminované zbytky rostlinných příloh jídel.
apod.).
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3) Pro separátní domácí ukládání těchto odpadů, určených ke kompostování, slouží jakákoliv

nádoba s uzavíratelným víkem, jejíž objem si občané zvolí (např. od malířské barvy).
4) Občan také může, na své náklady, zakoupit nádobu na domácí kompostování přímo určenou. Při

pořízení takové nádoby, kde výrobce deklaruje, že umožňuje svým určením a provedením
kompostovat i jiné složky bioodpadu, jako např. nejen: zbytky ovoce a zeleniny, ale i zbytky
hotových jídel, vařené a syrové maso, sýr, jogurt, vajíčka, menší kosti, chleba a pečivo,
vylouhované čajové sáčky, kávovou sedlinu, zvadlé květiny, ubrousky, je pak možné doma,
výrobcem doporučenou technologií, tyto bioodpady takto předkompostovat. Takto upravené
bioodpady lze pak ukládat do zahradních kompostérů. Frekvence odnosu obsahu na kompostér
(zejména v případě bytových domů), odpovídá potřebám každé jednotlivé domácnosti.

5) Nádoby – popelnice – hnědé barvy, nebudou občanům, kteří se přihlásí do Programu a tím

k úlevě na místním poplatku, poskytovány. Přihlášením se do Programu občané deklarují
ukládání, nakládání a likvidaci svého vyprodukovaného bioodpadu formou kompostování.

Mgr. Magda Kindlová
místostarostka

Ing. arch Daniela Javorčeková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

24. února 2022

Sejmuto z úřední desky dne:

15. března 2022
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