
Vážení sousedé, 
 

Rádi bychom vám nabídli zahradní kompostéry, které slouží k rozložení odpadu ze zahrad a 
kuchyní. V současné době většina z nás tímto odpadem plní popelnice, náklady na svoz 
komunálního odpadu nám stále stoupají a stoupat mají v následujících letech skokově. 
Důležitým úkolem obecního zastupitelstva je vymyslet takový model odpadového 
hospodářství, který vyjde jak obec, tak i nás občany, co nejlevněji. Věřte, odpadu ke 
kompostování je v našich popelnicích více jak 40%. Vždyť právě také díky tomu jsme spolu 
s Ovčáry na posledních příčkách mezi obcemi Středočeského kraje do 499 obyvatel ve třídění 
odpadu. Z 627 obcí jsou Ovčáry na 604 místě, Nedomice na 533, ale to jen díky započtení 
sběru papíru, plastu a elektra ve škole. Měli bychom se snažit snížit množství odpadu 
v popelnici a dosáhnout nižší frekvence svozu, např. 1x14 dní. Jen tak nám mohou znatelně 
klesnout náklady. Žijeme na vesnici, pojďme využít našich zahrad a dvorů a kompostovat, ve 
městě si toto často dovolit nemohou. 
 

Ministerstvo životního prostředí vypsalo dotaci na zkvalitnění nakládání s odpady, ze které 
můžou být hrazeny náklady na zakoupení kompostérů pro rodinné domky. Dotace může 
pokrýt až 90% nákladů. Rádi bychom tuto nabídku pro vás využili, a proto potřebujeme vědět 
váš zájem o pořízení kompostéru. Protože tento výdaj nebyl plánovaný, a obec se snaží 
pokračovat ve výstavbě kanalizace, dovolili bychom si vás požádat o příspěvek ve výši 100,- 
Kč na 1 kompostér (hodnota kompostéru 2.500-3000,- Kč) v případě obdržení dotace. Zbytek 
nákladů na pořízení kompostérů a administrativní náklady (na zpracování povinné analýzy 
produkce odpadu, úspor odpadu, atd.) v řádu desetitisíců korun by hradila obec.  
 

Po úspěšném zavedení plastových tašek na tříděný odpad bude kompostování další krok 
vpřed ke snížení produkce odpadu. 
 

Prosím dejte nám vědět váš zájem o pořízení kompostéru do pondělí 24.3.2014 - 12:00, buď 
osobně na úřadě, SMS na č. 606 357 436, na email obec@nedomice.cz, nebo o víkendu 
vložte lístek do schránky na úřadě.Velmivámtímtoděkujeme, 
víceinformacíposkytnemenaveřejnéschůzivečtvrtek 20.3. od 19:00.  
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