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1. Základní údaje:    
 
Název: Komunitní kompostárna Bobrová  
 
Umístění: pozemek parcela PK č. 2101, k.ú. Horní Bobrová  

         
Vlastník a provozovatel: Městys Bobrová, Bobrová č.138, 592 55 Bobrová, IČ: 00293971 
 
Odpovědný pracovník: Zdeňka Smažilová, starostka tel. 776469906 
 
Správce: Filip Sobotka  
  
Obsluha: Filip Sobotka  tel. 778030613, 723282125 
 
 
 
Telefonní čísla pro mimořádné události:  
MěÚ Nové Město na Moravě , Odbor životního prostředí 566598409 
Tísňová linka  112 
Lékařská služba, rychlá zdravotnická pomoc – tel.155  
Hasiči – tel. 150  
Policie nouzové volání – tel. 158  
ČIŽP, pracoviště Havlíčkův Brod  - tel. 569469111 
 
 
Umístění komunitní kompostárny je v souladu s Územním plánem Městyse Bobrová, 
schváleným dne 12.10.2006.   
Komunitní kompostárna je umístěna na pozemku s  využitím   ostatní plocha, kde lze 
komunitní kompostování provozovat.  
 
Provozní řád a seznam rostlinných materiálů, které je možno do komunitní kompostárny odevzdat 
musí být umístěn na viditelném místě.  
Provozní řád je vydán na dobu neurčitou. 
 
 
 
2. Všeobecná ustanovení  
 
Provozní řád slouží k zabezpečení plynulého a řádného provozu komunitní kompostárny,                 
k ochraně životů a zdraví osob a k ochraně životního prostředí.  
Za jeho dodržování zodpovídá správce komunitní kompostárny a jím pověřená osoba. Všichni 
uživatelé komunitní kompostárny a jiné osoby, kterým je povolen vstup do tohoto prostoru, jsou 
povinni dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů správce komunitní kompostárny. Všichni 
pracovníci podílející se na provozu komunitní kompostárny jsou povinni nejméně jedenkrát ročně 
se s tímto provozním řádem znovu seznámit a tuto skutečnost prokazatelně potvrdit podpisem                
v  Provozním deníku. Za plnění tohoto ustanovení je zodpovědný provozovatel komunitní 
kompostárny.  
Provozovatel komunitní kompostárny je povinen zabezpečit umístění provozního řádu na 
viditelném a přístupném místě.  
 
 
 
 
 



3. Charakter, účel a popis zařízení  
 
Komunitní kompostárna slouží pro shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně veřejných 
prostranství, parků, hřbitovů, hřišť a zahrad, vznikající v katastrálním území Horní a Dolní 
Bobrová, který se následně zpracovává na zelený kompost.  
 
Tento odpad je ukládán občany do 5-ti velkoobjemových kontejnerů hnědé barvy, které jsou 
umístěny na různých místech obce (U Jána na Horní Bobrové, náměstí na Horní Bobrové, náměstí 
na Dolní Bobrové a na Šibínku, jeden je  umístěn na svozovém vozidle)  celodenně  a v období od 
1. dubna do 31. října. Kontejnery  jsou zaměstnanci  obce pravidelně odváženy do prostor 
komunitního kompostování.  
 
 Produktem komunitního kompostování je výhradně zelený kompost (substrát vzniklý 
kompostováním zelených zbytků), který je využíván k údržbě a obnově veřejné zeleně na území 
obce. Výstupní kompost po certifikaci může být k dispozici zemědělské společnosti  a  také 
občanům v městysi Bobrová.  
 
Komunitní kompostárna má kapacitu 145 t/ rok (max. 150 t/rok)  zpracovaného materiálu.  
 
Jako povrch komunitní kompostárny je využita zhutněná hliněná plocha (nezpevněná).  
V areálu kompostárny se nenachází žádný stavební objekt.  
Obsluha komunitní kompostárny je pro telefonní spojení vybavena mobilním telefonem.  
 
 
 
4. Obsluha komunitní kompostárny  
 
Do areálu komunitní kompostárny mají přístup pouze pověření pracovníci, správce a zaměstnanci 
městyse.  
Všem ostatním nepovolaným osobám je přístup do areálu komunitní kompostárny zakázán. Vstup 
případně vjezd do areálu komunitní kompostárny je povolen pouze se svolením správce 
komunitní kompostárny případně odpovědného pracovníka.  
 
Manipulovat s rostlinnými zbytky v areálu komunitní kompostárny může pouze osoba seznámená 
s tímto provozním řádem a řádně proškolená.  
 
Povinnosti obsluhy:  

 
• Příjem rostlinných zbytků (posečená tráva; listí; větve; kůra; neznečištěné piliny; zbytky 

rostlin, ovoce a zeleniny) z údržby zeleně, ze zahrad občanů, pokud jsou tyto rostlinné 
zbytky z katastrálního území Horní a Dolní Bobrová.  

 
• Příprava surovin do zakládek kompostu  (štěpkování, promíchávání).  
 
• Provzdušňování a promíchávání kompostu.  
 
• Vybírání a ukládání  odpadu vytříděného při kompostovacím procesu (sklo, plasty, 

nerozložitelné směsi) do nádob určených pro tento druh odpadu.  
 
• Údržba a čištění ploch v areálu komunitní kompostárny.  
 
• Zajištění údržby a čištění techniky  
 
• Záznamy o provozních operacích do provozního deníku.  

 



Přejímka rostlinných zbytků:  
Do areálu komunitní kompostárny vjíždí pouze zaměstnanci svozovým vozidlem, kteří přivážejí 
kontejnery, dále traktor s čelním nakladačem, případně štěpkovačem, překopávačem kompostu        
a dále se řídí pokyny obsluhy.  
 
Způsob kompostování:  
Technologie kompostování v pásových hromadách na volné ploše.  
 
 Kontrolní činnost: 
Provozovatel a správce je povinen umožnit přístup osobám pověřenými kontrolní činností.  
 
 
5. Vybavení komunitní kompostárny  
 

• traktor John Derre  4049R  
• štěpkovač LS 150T 
• svozové vozidlo Bonetti s kontejnerovým nosičem  
• kontejnery hnědé barvy – 5 ks   
• překopávač kompostu NPK 175  

 
  
 
6. Organizační zajištění provozu  
 
Komunitní kompostárna smí být provozována pouze podle schváleného provozního řádu.  
 
Provozovatel: Městys Bobrová, Bobrová č.138, 592 55 Bobrová, IČ: 00293971  
 
Správce komunitní kompostárny: Filip Sobotka  
 
Odpovědný pracovník: Zdeňka Smažilová  
 
Obsluha komunitní kompostárny: Filip Sobotka  
 
Provozní doba: 7.00 – 12.00 hod. (pondělí  a čtvrtek)  
 
 
 
 
7.  Provozní deník  
 
O provozu komunitní kompostárny je veden „Provozní deník“, který je uložen v sídle správce 
(Městys Bobrová ).  
Obsluha komunitní kompostárny vede v provozním deníku záznamy o provozních operacích, 
evidencí přijatého materiálu a hotového kompostu odhadem.                                                                  
Dále zaznamenává průběh procesu, tedy složení a případnou závlahu zakládek.  
 
 
8. Závěrečná ustanovení  
 
Tento provozní řád je závazný pro provozovatele, správce, odpovědného pracovníka a obsluhu 
komunitní kompostárny a nabývá platnosti dnem schválení.  
 
 



Příloha č. 1  
 

Odpad vhodný ke kompostování:  
 
 
20 02 01           
 
Biologicky rozložitelný odpad – např. posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze 
zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané větve a části stromů, drobný odpad ze zpracování 
dřeva,ovoce, zelenina, dřevo (vcelku nebo posekané), oddělené sebrané organické hřbitovní 
odpady  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


