Kompostování v Rokytnici nad Jizerou
V roce 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky
Na Vrších. Zároveň byly v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou odkládat
bioodpady (zejm. rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad). Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná
vyhláška č. 1/2019, o sběru a shromažďování rostlinných zbytků.
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze:
a) odkládat do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých částech města, nepřetržitě
24 hodin denně, v období od 15. dubna do 31. října daného kalendářního roku:
 u bytového domu čp. 402 v Dolní Rokytnici,
 odstavná plocha nad Sběrným dvorem v Dolní Rokytnici (naproti bývalému Solidu)
 u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
 na sídlišti Horní kout (odstavná plocha v horní části sídliště)
 v Horní Rokytnici u odbočky k restauraci U Vocta (u bývalé sběrny papíru)
 na ppč. 1280/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (odstavná plocha areálu Modrá hvězda, naproti
fotbalovému hřišti),
b) odkládat do velkoobjemového kontejneru na ppč. 1214/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (areál
bývalé betonárky), nepřetržitě 24 hodin denně, vždy v období od 1. listopadu daného kalendářního roku
do 14. dubna následujícího kalendářního roku.

Co je to bioodpad?
Bioodpad je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad, který je zákonem o odpadech definován jako jakýkoliv odpad
podléhající rozkladu. Bioodpad je součástí směsného komunálního odpadu, který produkují občané, podíl ve směsném
komunálním odpadu se pohybuje průměrně od 40 do 60 %. Mezi bioodpad patří biologicky rozložitelné odpady
z domácnosti, zahrad a veřejné zeleně obce. Cílem odpadového hospodářství v obcích je vytřídit bioodpad ze směsného
komunálního odpadu proto, aby se nedostal na skládku, kde má uvedené negativní vlivy na životní prostředí a zároveň
se využila jeho kvalita, jako jsou živiny vhodné pro výživu rostlin a organické hmoty pro udržení půdní úrodnosti.

Jaký bioodpad je povoleno do kontejnerů odkládat?
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné třídit. Pro produkci kvalitního kompostu,
někdy nazývaného zeleného kompostu, se sbírají následující bioodpady:
 zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny apod.)
 kousky větví a stromů (pořezané, nastříhané, posekané, zpracované štěpkovačem) – o maximálním
průměru 6 cm – blíže na konci článku.
 spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, ohryzky)
 listí, tráva, staré seno, sláma

Do kontejneru je zakázáno odkládat!
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu.
Do kontejneru tedy rozhodně nepatří:
 zbytky jídel (tzv. gastro-odpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, znečištěné piliny a také samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné odpady,
 odpad v igelitových pytlích nebo taškách (odpad je nutné z tašek vysypat),
 dřevotříska, slabé větvě např. z keřů (blíže k odkládání větví a dřevin na konci článku).

Důležité: Kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadů pouze ze strany fyzických osob (plátců
místního poplatku za odpad). Odkládání bioodpadů ze strany fyzických podnikajících osob a právnických
osob je zakázáno.

Je přísně zakázáno odkládat bioodpady
v místě kompostárny na Sachrově hřebenu.

 MOŽNOST POUŽITÍ KOMPOSTU:
Upozorňujeme občany města, že mají možnost v případě zájmu odvézt si a použít kompost - zeminu, který
je produkován v rámci komunitní kompostárny.
Zájemci si mohou kdykoliv samostatně bez předchozího povolení kompost odvézt, a to přímo
z kompostárny.
Zemina je uložena pod kompostárnou Na Vrších, a to směrem ke komunikaci do Františkova.
Prosíme ovšem, aby zde občané udržovali pořádek a odebírali rozumné množství.
Nabídka se týká pouze fyzických osob, na právnické osoby a podnikající fyzické osoby se nevztahuje.

 ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ:
V případě, že budete v rámci venkovních prací potřebovat zlikvidovat větve ze stromů a keřů, máte v rámci
nakládání s bioodpadem organizovaným městem následující možnosti:
1) menší množství větví z keřů je možné vhazovat do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad,
2) větší množství větví a větve o větším průměru než 3 cm je možné odkládat na sběrném místě zřízeném
na parkovišti pod Penzionem Družba.
Prosíme všechny o udržování pořádku v okolí velkoobjemových kontejnerů a na sběrném místě
na parkovišti pod Penzionem Družba.
Bližší informace podá:
Daniel Skrbek, Drobné služby města Rokytnice nad Jizerou, tel.: 605 348 466
Děkujeme.

