
Předcházení vzniku odpadů 
KOMPOSTÉR na bioodpad ze zahrádek a domácností

Město  Nové Město  na Moravě nabízí  majitelům zahrad  na  území  města  a  místních  částí
možnost dalšího pořízení kompostéru na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z
domácností a údržby zahrad, a to v rámci předcházení vzniku odpadů na území města. 
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je cennou surovinou. V současné době je
na celém světě zaznamenáván úbytek organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy
ve formě kompostu je důležité pro udržení kvality půdy. 

K dnešnímu dni má město na katastrálním území města a jednotlivých místních částí Hlinné,
Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice umístěno
již 870 ks kompostérů.

Dalších 150 ks kompostérů o objemu 600-650 l bychom rádi pořídili z dotačních/grantových
programů. 

Podrobné  podmínky  vč.  specifikace  kompostéru  sdělíme  zájemcům  o  kompostér   v
dostatečném časovém předstihu před vlastním předáním nádoby.

Výhody kompostování v kompostérech 
 urychlení  procesu  kompostování  až  o  polovinu  doby  nutné  pro  kompostování  v

hromadách 
 regulace teploty, vlhkosti, přístupu vzduchu a světla 
 úspora místa na zahradě (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu) 
 estetičnost 
 odstranění nepříjemného zápachu, který vábí hmyz a drobná zvířata 
 zužitkování odpadů ze zahrady 
 získání kompostu - vynikajícího zdroje živin a organických látek

Příklad pořizovaného kompostéru  
Kompostér JRK 600 L HOBBY černý
Rozměry: celková výška 107cm a celková šířka je 90cm, objem 600 litrů
Kompostér EvoGREEN je vynikající a účinný nástroj na výrobu vlastního kompostu.
Jeho perfektní design umožňuje zpracování odpadu na vysoce kvalitní kompost.
Dokonce až 80% odpadu z Vaší domácnosti,  může být zpracováno v tomto kompostéru a
následně vráceno do přírody.
Velké množství provzdušňovacích otvorů umožňuje vynikající systém provzdušňování a tím
rychlejší rozklad odpadu z vaší domácnosti.
Pořízením tohoto kompostéru a jeho následným používáním přispějete ke zlepšení životního
prostředí a návratu surovin z přírody zpět do života.
Vrstva  kompostu  pak  ochrání  před  okoráním  půdy,  chrání  jemné  kořínky  rostlin  a
mikroorganismy při teplotních výkyvech a potlačuje růst plevele. Zapracováním do zahradní
půdy vylepšíte vlastnosti a získáte kyprou drobivou strukturu.
Nádoba  kompostéru  nemá  dno  (z  důvodu  volného  styku  s  půdou  a  přístupu
mikroorganismům, červů a žížal). Je opatřen víkem, bočními dvířky pro vyjímání kompostu a
otvory sloužícími k provzdušňování.
Kompostér vyniká jednouduchou instalací, efektivní a odolnou konstrukcí.
Kompostér  je  vyroben  z  modifikovaného  polypropylenu,  odolného  vůči  povětrnostním
podmínkám.



Vhodná surovinová skladba pro výrobu kompostů :
-  60 % domácího bioodpadu,
-  20% trávy, 10 % pilin
- 10 % stromové kůry.
Tato skladba plně vyhovuje výrobě kompostů pro občany.

V případě zájmu o kompostér :
- pošlete e-mail s požadavkem na kompostér, jméno, příjmení, adresu žadatele vč. kontaktu na
adresu marcela.popelkova@meu.nmnm.cz 
- nebo svůj požadavek předejte telefonicky na číslo 566 598 363.

Marcela Popelková v.r.
referentka odboru SMM

V Novém Městě na Moravě
Dne : 14.12.2021


	

