
 

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR ZDARMA 

Obec Kamenec u Poličky usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem. 

Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento z celkového komunálního odpadu, rozhodli 

jsme se maximálně podpořit systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.  

Současný odvoz kompostovatelného odpadu do kompostárny v Borové má svá omezení a nyní 

aktuálně i svůj limit, kdy další materiál kompostárna nepříjímá. Naše obec prozatím hradila pouze 

náklady na dopravu bioodpadu do kompostárny, další poplatek za zpracování a uložení bioodpadu nás 

ale velmi pravděpodobně čeká. 

Ideální cesta jak předejít dalšímu zvyšování nákladů a také zvyšování celkového množství odpadu 

je jeho likvidace – kompostování přímo na místě jeho vzniku, tedy u jednotlivých domů. 

Rádi bychom těm, kteří projeví zájem, poskytli ZDARMA kvalitní zahradní kompostér. 

Na zavedení systému domacího kompostování se obec pokusí získat dotaci, požádat o ní ale 

může v případě zájmu minimálně 75 % popisných čísel. Prosíme proto o zodpovědné a brzké Vaše 

rozhodnutí a odezvu prostřednictvím odpovědního lístku buď osobně nebo elektronickou cestou. 

Kompostér = ideální pomocník 
při kompostování 

 
• Během pár měsíců získáte kvalitní 

kompost.  

• Zahradní kompostér je elegantním 
doplňkem Vaší zahrady. 

• Bioodpad v něm nezapáchá. 

• Zpracováváte odpad ekologicky i 
ekonomicky. 

 
 

 

ANKETA - VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR  
Mám závazný zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru 

 
Jméno a příjmení:  ___________________________________________________ 

Číslo popisné:   _________ 

 

Mám zájem o zahradní kompostér o objemu: 
 

- 1000 l, rozměry: výška 107 cm, Ø podstavy kompostéru 136 cm           
 

nebo 
 

- 2000 l, rozměry: výška 113 cm, Ø podstavy kompostéru 178 cm 

 
Dne:  __________________________                     Podpis: __________________________________ 
 

Dodávka kompostérů se uskuteční pouze v případě získání dotace ve výši 85% z celkových 
nákladů, zbývajících 15% nákladů uhradí naše obec. Předpokladaný termín dodání je rok 2019.   
 

Kompostér o objemu 1000 l si můžete prohlédnout u parkoviště za budovou OÚ. 
 

Prosíme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 1. června 2018 
– kancelář obecního úřadu, schránka OÚ nebo email urad@obec-kamenec.cz 
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