
 

 

Vážení spoluobčané, 

 

již delší dobu se v naší obci snažíme najít správnou cestu pro zkvalitnění nakládání s odpady. Situace je stále 

složitější, odpadů přibývá a za jejich svoz a uložení na skládku musí obec vynakládat stále větší finanční 

prostředky. 

 

V roce 2014 jsme připravili projekt s názvem „Efektivní nakládání s bioodpadem - Holoubkov“. Cílem 

tohoto projektu je snížení produkce bioodpadu, který spolu s ostatním směsným komunálním odpadem končí 

ve vašich popelnicích. Za dotační peníze (v poměru 90 % dotace, 10 % vlastní zdroje) jsme pořídili 

kompostéry se sběrnými nádobami pro občany a 2 ks štěpkovačů zdarma k zapůjčení. Realizací tohoto 

projektu v praxi snížíme narůstající náklady za ukládání komunálního odpadu na skládku a zároveň se 

připravíme na chystanou novelu Zákona o odpadech, která třídění zeleného odpadu stanoví jako povinnost. 

Později bychom stejně museli realizovat opatření obdobného charakteru, ale již z vlastních finančních 

prostředků. 

 

Do realizace projektu máte možnost se aktivně zapojit i Vy. V rámci tohoto projektu jsme pořídili do svého 

vlastnictví celkem 230 kusů zahradních kompostérů o objemu 600 litrů, které budou na začátku roku 2015 

pro zájemce o jejich umístění v rámci vlastních pozemků a zahrad připraveny zdarma k distribuci. Součástí 

tohoto letáku je i závazná přihláška pro zájemce o kompostéry, kterou prosím vyplňte a odevzdejte do 

27. února 2015 na Obecní úřad. Podmínkou je, aby občané v kompostérech kompostovali výhradně odpady 

rostlinného původu a s kompostéry šetrně zacházeli. Po 5 letech povinného monitorovacího období projektu 

se stane kompostér majetkem občanů, kterým byl přidělen. 

 

Jedině ve spolupráci s Vámi, občany naší obce, lze dosáhnout účinného, efektivního a bezproblémového 

fungování celého projektu, jehož celkové uznatelné náklady dosáhly 677.460,- Kč, přičemž podíl obce bude 

10% z této částky. Jsem rád, že se nám podařilo tuto dotaci získat a že se naše obec stala úspěšným 

žadatelem o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce Holoubkov 

 

 

 

Kompostéry do rodinných domů zdarma 
 

Obec Holoubkov získala finanční prostředky z Operačního programu Životní 

prostředí, určené na nákup kompostérů pro své občany.  Jedná se o plastový 

zahradní kompostér o objemu 600 litrů. 

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRU: 

- žadatel musí mít trvalý pobyt na území obce Holoubkov nebo být vlastníkem 

rodinného domu na území obce Holoubkov 

- žadatel není dlužníkem obce 

- na jedno číslo popisné je možno získat maximálně jeden kompostér 

- žadateli bude kompostér zapůjčen k bezplatnému užívání na základě 

smlouvy o výpůjčce. Po 5 letech povinného monitorovacího období se stane 

kompostér majetkem občanů, kterým byl přidělen. 

 

Kompostéry bude možné si v průběhu ledna a února osobně vyzvednout v prostorách plynové kotelny 

v novém sídlišti, nebo požádat o jejich dovezení přímo do domu. Přesné termíny budou včas zveřejněny. 
 

Závaznou přihlášku vyplňte a odevzdejte na Obecní úřad nebo zašlete e-mailem do 27.2.2015. 



VYPLATÍ SE KOMPOSTOVÁNÍ? 
 

Závazná přihláška k pronájmu kompostéru 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

ADRESA BYDLIŠTĚ  

ČÍSLO POPISNÉ NEMOVITOSTI, PRO KTEROU JE KOMPOSTÉR ŽÁDÁN  

ZPŮSOB ODBĚRU a) osobní odběr v kotelně v novém sídlišti                  b) žádám o dovezení přímo do domu 

TELEFON / E-MAIL  

PODPIS  

Závaznou přihlášku vyplňte a odevzdejte na Obecní úřad nebo zašlete e-mailem do 27.2.2015. Podrobné informace jsou 
k dispozici na telefonních číslech: 371 751 130, nebo 724 311 238 – p. Dongres. Žádost je možné zaslat i na e-mail: 
ouholoubkov@netro.cz. 

mailto:ouholoubkov@netro.cz

