MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -ÚJEZD
Úřad městské části
Kateřinské nám. 465/1 , 149 00 Praha 4

tel.: 272 690 692, 272 690 545
e-mail: info@praha-ujezd.cz

ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
KOMPOSTÉR DO KAŽDÉHO SVJ
A KE KAŽDÉMU DOMU
Městská část Praha-Újezd usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním
odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož
biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního
odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se podpořit systém
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Rádi bychom každému zájemci poskytli kvalitní domácí kompostér, který bude zakoupen z
finančních prostředků získaných z EU (85%) a majitelé nemovitostí z MČ Praha - Újezd
uhradí 15% spoluúčast. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o kompostéry.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už
během jediné sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm
nepáchne a kompostér působí esteticky.
Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná
tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva,
skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a
podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy
hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené
zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů,
hadry z přírodních tkanin.
Další podmínkou pro získání dotace, je umístění takto získaného kompostéru u nemovitosti na
pozemku k.ú. Újezd u Průhonic po dobu 5 let od jeho převzetí a umožnění případné
každoroční kontroly umístění kompostéru.
V případě získání dotace a nákupu kompostérů, bude s každým zájemcem podepsána smlouva
s tím, že po 5 letech přejde vlastnictví kompostéru na majitele nemovitosti.
Předpokládaný počet kompostérů pro splnění podmínek dotace je cca. 150 ks.
Další informace Vám rádi poskytneme na informační schůzce, která se bude konat v sobotu
28. května od 16:00 do 18:00 hod. na náměstí v Újezdu, 8. června od 16:00 do 19:00 hod.
před úřadem městské části a v pátek 17. června na MDD v areálu SK Újezd Praha 4 od
16:00 do 18:00 hod., kde si budete moci kompostér Premium 1100 L (na obrázku) osobně
prohlédnout.
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VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR
NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU
Vyplňte prosím, pokud máte zájem o kompostér:
Pro domácí kompostování mám zájem o přidělení kompostéru a
uhradím jako svou spoluúčast 15% z plné ceny kompostéru
Jméno a příjmení:
__________________________________________________________________________
Adresa umístění kompostéru:
__________________________________________________________________________
E-mail příp. telefon pro zaslání informací ohledně udělení dotace:
__________________________________________________________________________

Datum:_________________________ Podpis: ____________________________________

1. Mám zájem o domácí kompostér o velikosti:
m2 zahrady /cena / spoluúčast 15%

1.
2.
3.
4.
5.

800 L (Ø129 cm, v 85 cm)
800 / 3.030,- / 455,1 ks
2 ks
1100 L (Ø136 cm, v 107 cm)
1.200 / 3.630,- / 545,1 ks
2 ks
1400 L (Ø145 cm, v 113 cm)
1.500 / 5.450,- / 818,1 ks
2 ks
2000 L (Ø178 cm, v 113 cm)
2.000 / 7.260,- /1089,1 ks
2 ks
Elektrický (41x40x79 cm, 27 kg) 60-90 kWh/měsíc 46.600,- /6990,1 ks
objem organického odpadu 0 – 6 kg / den - vhodné pro gastroprovozy a SVJ

(Cena nákupu kompostérů může být na základě výběrového řízení o 10% vyšší i o 10 % nižší. Ceny jsou uvedeny s DPH)

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 20.6.2016 a
odevzdání na ÚMČ z důvodu splnění termínu, ve kterém musí být podána
žádost o dotaci.
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