
KAM S ROSTLINNÝMI ODPADY V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ? 

Problematika komunálních odpadů ve městě je průběžně komentována na www.muhb.cz, 
cesta: radnice - dokumenty odborů - odbor životního prostředí - odpad a svoz odpadů. 

Kompostovatelné zbytky rostlin ze zahrad a domácnostních kuchyní jsou pomocí hnědých nádob 
sváženy přímo do kompostáren, kde již materiál nelze efektivně třídit. Do toho odpadu tedy nepatří 
jakékoli jiné odpady (např. větve, mikrotenové sáčky, jiné tašky, směsný komunální odpad, 
plechovky, papír… a též odpad, který se tzv. dotkl masa, je masem či kostmi nebo je z masa). 

Město Havlíčkův Brod od roku 2006 systematicky prosazuje, aby lidé rostlinný odpad zpracovávali 
přednostně doma sami, pokud mají alespoň minimální pozemek, v rámci tzv. domácího 
kompostování. V minulosti proto dotovalo velké množství domácnostních kompostérů, aby si 
skutečně všichni mohli vyzkoušet výhody tohoto postupu a zvážit, zda se touto cestou vydají. 
Kompostér je však pouze estetičtější formou kompostu. Na dostatečně velké zahradě úplně postačí 
jednoduchý kompost. Než vizuální dojem je vždy důležitější dobrá obsluha. Se zahrádkami je to jako 
se zemědělskou půdou - je žádoucí, aby organická hmota byla vracena zpět do půdy zejména 
na pozemku, kde byla vyrobena. Chemickými hnojivy nelze organiku zcela nahradit, pouze s rozumem 
doplnit. I z hlediska práva má domácí kompostování jasnou prioritu - jde o předcházení vzniku 
odpadů, tedy o systém, který má v hierarchii nakládání s materiály (i v rámci legislativy EU) absolutní 
přednost. 

Samozřejmě je nutné akceptovat, že tu a tam i zahrádkář potřebuje něco odvézt pryč ze svého 
pozemku a hlavně je nutné řešit byty bez zahrádek. Žádáme tedy všechny občany města, pokud 
mohou kompostovat sami, ať tak činí. Mají-li přebytky rostlinného odpadu vhodného pro přímé 
kompostování, je třeba je odvážet především do našich sběrných dvorů nebo případně vkládat 
do hnědých separačních nádob. Občany bytových domů bez zahrad prosíme, aby veškerý rostlinný 
odpad (zejména okrojky od ovoce a zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny, odpad kávy a čaje) umisťovali 
výhradně do hnědých nádob. Pokud tyto odpady skončí v popelnicích, zcela  zbytečně zvyšují 
náklady systému odpadového hospodářství města. Tedy veřejné náklady.  

Při odkládání rostlinného odpadu do nádob si představte, že se všechny vyklápí do jednoho 
svozového auta, a to odjíždí přímo do kompostárny. Pokud je v materiálu nevhodná příměs, musí vůz 
namísto do kompostárny odjet zpravidla na skládku směsného komunálního odpadu. Materiál je 
tedy znehodnocen a stává se obtížným a drahým odpadem. 

 Nejvíce dotazů bývá na větvičky a větve – ty usušte a sami spotřebujte nebo někomu darujte 
nebo je odvezte na jeden z našich sběrných dvorů. K tzv. domácím ohňům je třeba 
poznamenat, že na nich je možné dle legislativy ochrany ovzduší pálit pouze suché rostlinné 
zbytky. Občanský zákoník pak pamatuje na to, že ani v takovém případě nesmí být takto 
vzniklým kouřem nikdo omezován nad přípustnou míru. Tu stanoví v každém konkrétním 
případě výhradně soud. 

 Odpad, který souvisí s masem a zbytky masa a kostí zatím odkládejte jen do popelnic. 

Dotazy nám pište na odpady@muhb.cz. 

Na dalších stranách se můžete podívat na fotografie špatného přístupu ke třídění rostlinných odpadů. 
  

http://www.muhb.cz/
mailto:odpady@muhb.cz
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