BIOODPAD
DO LESA NEPATŘÍ
(nejen) v Praze 10
Z důvodu opakovaných skládek bioodpadu v lesích a jiných veřejných
plochách si dovolujeme upozornit, že biomateriál z údržby domácích
zahrad je potřeba ukládat výhradně na místa k tomu určená nebo
nejlépe kompostovat v místě svého vzniku.
Zahradní „odpad“ je sice rostlinného původu, ale jeho odkládání
v lese či na jiném místě je porušením obecně závazné vyhlášky
č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, o odpadech a zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a přestupkem, za který hrozí

pokuta až do výše 50 000 Kč.
Skládky bioodpadu narušují vzhled lokality a jejich přítomnost je
cizorodým prvkem, který vlivem škůdců či zahníváním bezprostředně
ohrožuje lesní prostředí.
Kompostováním získáte kvalitní
surovinu, kterou můžete použít
na vlastních zahrádkách a nemusíte
ji draze kupovat. Vše, co vyrostlo
na zahradě a stalo se přebytečným,
je předurčeno k dalšímu využití ku
prospěchu rostlin i majitele zahrady.
Půda s kompostem obsahuje ve vhodné
formě živiny nezbytné
pro rostliny a nahradí tak umělá hnojiva.

KAM S BIOODPADEM
V PRAZE 10
Bioodpad nejlépe kompostujte
na své zahradě. Za tímto
účelem je možné si pořídit
či vyrobit různorodé typy
zahradních kompostérů.
Postup výroby kompostéru
a kompletní informace
o domácím kompostování
najdete např. na
www.kompostuj.cz .
Bioodpad odkládejte na určená sběrná místa. Těmi jsou především
sběrné dvory hlavního města Prahy (v dostupnosti Prahy 10 v ulicích
Perucká, Zakrytá, Teplárenská a Malešická) nebo stabilní sběrné místo
bioodpadu v ulici Dřevčická v Malešicích.
Bioodpad vkládejte do velkokapacitních kontejnerů. V jarním
a podzimním období jsou v ulicích MČ přistaveny velkoobjemové
kontejnery určené pouze pro bioodpad ze zahrad. Harmonogram
přistavení lze zjistit na webových stránkách MČ Praha 10.
Domluvte si odvoz bioodpadu přímo z domova. Jedná se o placenou
službu svozu sběrných nádob (tzv. kompostejnerů), které jsou přistaveny
u objektu. Více se o této službě dozvíte na stránkách www.psas.cz .
Další informace k problematice kompostování a nakládání s odpady,
rozpisy přistavení kontejnerů, kontakty na sběrny odpadu apod.:
www.praha10.cz – informační složka Životní prostředí a odpady
www.vpp10.cz – webový portál pro veřejné prostory
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10;
Ing. R. Kaštovský: roman.kastovsky@praha10.cz;
tel. 267 093 365; mob. 736 499 364 (i formou SMS)
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