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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 10. 4. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 4. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
jaké podmínky z pohledu ochrany jednotlivých složek životního prostředí (zejména půdy, vody, ovzduší) musí splnit vlastník
pozemku, na kterém má být provozován systém komunitního kompostování dle § 10a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
když tento pozemek je aktuálně v katastru nemovitostí evidován jako orná půda a součást zemědělského půdního fondu, a
s ohledem na situaci, kdy v bezprostřední blízkosti tohoto pozemku se nachází rodinné domy a studny, ze kterých jejich
obyvatelé čerpají pitnou vodu. Dále žádám poskytnout informaci, jaké jsou pro případ zřízení komunitní kompostárny kladeny
požadavky na pozemek, na kterém má být provozována, jaká řízení musí proběhnout a jaká rozhodnutí musí vlastník pozemku
získat.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
komunitní kompostování je nejjednodušší forma zpracování rostlinných zbytků na komunální úrovni. Kompostování probíhá
mimo režim odpadů jako předcházení vzniku odpadů. Legislativně je komunitní kompostování zahrnuto v § 10a zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech):
Předcházení vzniku odpadů
§ 10a
(1) Pro účely této části zákona se rozumí
a) komunitním kompostováním - systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce,
jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost,
b) zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků,
c) veřejnou zelení - parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce.
(2) Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou
vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce.
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(3) Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad
míru stanovenou zvláštními právními předpisy. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální
rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.
(4) Jiné využití zeleného kompostu, než je uvedeno v odstavci 2, je možné pouze za splnění podmínek stanovených zvláštními
právními předpisy15a)
15a) Například zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.
474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.
V prováděcí vyhlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady nejsou žádné podmínky
pro zřizování komunitních kompostáren uvedeny.
O komunitním kompostování se zmiňuje pouze METODICKÝ NÁVOD o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů, který byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva životního prostředí
v prosinci 2008 v částce 12:
a) Komunitní kompostování (dle §10a zákona o odpadech) je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby
zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Jedná se o způsob předcházení
vzniku odpadů, při kterém není nutné vést evidenci použitých materiálů. Zařízení se nezřizuje ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech a není tedy zařízením pro nakládání s odpady ve smyslu § 14. Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech se
na tato zařízení nevztahují. Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit
obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce. Vzor obecně závazné vyhlášky, který vydalo ministerstvo vnitra, je uveden v příloze č. 1 tohoto
metodického návodu. Tímto způsobem lze zpracovat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce.
Produktem komunitního kompostování je výhradně zelený kompost, který může být využit k údržbě a obnově veřejné
zeleně obce. Jiné využití zeleného kompostu je možné pouze za splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy
(zákona o hnojivech). Především je nutné provést registraci u ÚKZÚZ a splnit všechny požadavky vyplývající ze zákona
o hnojivech a jeho prováděcích právních předpisů.
b) Každá komunitní kompostárna by měla mít určenu odpovědnou osobu, která zodpovídá zejména za:
1. správný průběh procesu aerobního kompostování, včetně správné surovinové skladby, správné vlhkosti a struktury
kompostovaného materiálu
2. pořádek na komunitní kompostárně a v přilehlém okolí
3. správné využití zeleného kompostu
Doporučené využití zeleného kompostu
a) Před zavedením komunitního kompostování se doporučuje provést výpočet produkce kompostu a ověřit dostatečné plochy
k aplikaci zeleného kompostu za účelem údržby a obnovy veřejné zeleně.
b) Zelený kompost k údržbě veřejné zeleně obce se doporučuje používat v dávkách do 30 tun původní hmoty/ha (3 kg/m2)
a tuto aplikaci opakovat nejdříve za tři roky od předchozí aplikace.
c) Při zapravení do půdního profilu o hloubce 5 – 10 cm může být jednorázová dávka až 100 tun původní hmoty/ha. Další dávku
lze provést nejdříve za osm let.
d) Při zapravení do půdního profilu o hloubce větší než 10 cm může být jednorázová dávka až 200 tun původní hmoty/ha. Další
dávku lze provést nejdříve za deset let.
e) Doporučují se však dávky nižší, neboť tyto hraniční dávky budou více stimulovat růst zeleně a množství určené ke
zpracování bude narůstat.
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Z výše uvedeného plyne, že podmínky pro zřízení komunitní kompostárny nejsou legislativně podrobně uvedeny. Podmínky
jsou uvedeny pouze obecně v § 10a, odst. 3 zákona o odpadech:
(3) Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad
míru stanovenou zvláštními právními předpisy. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální
rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.
Komunitní kompostárnu nepovoluje krajský úřad a ani obecní úřad s rozšířenou působností (nejedná se o zařízení na využívání
odpadů). Komunitní kompostárnu zřizuje obec, a to za podmínek, které jsou uvedeny v § 10a zákona o odpadech, zejména
v odstavci 3, to znamená mimo jiné, že nesmí být ohroženy povrchové a podzemní vody a kompostování musí probíhat bez
obtěžujícího zápachu.
Pokud by byl nutný v těchto bodech výklad zákona o odpadech, je nutné se obrátit přímo na MŽP, krajský úřad není pověřen
provádět výklad zákona.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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