
Příloha č. 1. Umístění kompostárny a Technických služeb 

 

Zdroj: Google, vlastní zpracování  

  



Příloha č. 2. Náhradní výsadba za ekologickou újmu 1/2 

Pozemek Katastrální 

území 

Druh Počet vysázených 

kusů 

Lokalita 

166 Lipník nad 

Bečvou 

Habr obecný 100 ks Zámecký park 

83/6 Lipník nad 

Bečvou 

Javor babyka  33 ks Palackého 

ulice 

2616/5 Lipník nad 

Bečvou 

Javor babyka  16 ks Čechova ulice 

2616/7 Lipník nad 

Bečvou 

Javor babyka  29 ks  

2643/2 Lipník nad 

Bečvou 

Javor babyka  13 ks  

95/1 Lipník nad 

Bečvou 

Lípa srdčitá  5 ks Zahradní 

sídliště 

1264/1 Lipník nad 

Bečvou 

Javor babyka 8 ks Skatepark 

  Lípa srdčitá 6 ks  

  Jasan ztepilý 10 ks  

  Dub letní  10 ks  

1511/1 Nové Dvory Javor babyka  96 ks Nové Dvory 

1508/2 Nové Dvory Lípa srdčitá  96 ks Nové Dvory 

  Hloh 

jednosemenný 

97 ks  

  Třešeň ptačí 97 ks  

  Olše lepkavá 96 ks  

2875/2 Lipník nad 

Bečvou 

Lípa srdčitá 20 ks Hranická ulice 

2594/8 Lipník nad 

Bečvou 

Hrušeň 0 ks Smetanova 

ulice 

1381 Lipník nad 

Bečvou 

Javor babyka 6 ks Loučka 

Zdroj: Studie k náhradní výsadbě 2006 

 

 

 

  



Příloha č. 2. Náhradní výsadba za ekologickou újmu 2/2 

 

Pozemek Katastrální 

území 

Druh Počet vysázených 

kusů 

Lokalita 

1223/2 Lipník nad 

Bečvou 

Lípa stříbrná 18 ks Tyršova ulice 

287/1 Lipník nad 

Bečvou 

Platan  13 ks Neffova ulice 

 Lipník nad 

Bečvou 

Tis obecný 7 ks  

 Lipník nad 

Bečvou 

Lípa stříbrná  8 ks  

 Lipník nad 

Bečvou 

Kaštan 

Baumanii   

12 ks  

178/1 Lipník nad 

Bečvou 

Javor mléč  5 ks Bratrská ulice 

1251/1 Lipník nad 

Bečvou 

Dub letní  40 ks rybník 

  Jasan ztepilý  10 ks  

  Javor mléč  10 ks  

  Lípa srdčitá  4 ks  

13/1 Lipník nad 

Bečvou 

Lípa srdčitá  15 ks Komenského 

sady 

  



Příloha č. 3. Vyhláška 

 

____________Město Lipník nad Bečvou___________ 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 , kterou se stanoví systém komunitního 

kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné 

zeleně 

na území města Lipník nad Bečvou 

Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou se na svém zasedání dne 14.12. 2010 usnesením 

č.29/2010 – ZM 2 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : 

Článek 1 

Předmět 

Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob 

využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad 

Bečvou. 

Článek 2 

Základní pojmy 

1. Území města Lipník nad Bečvou – katastrální území Lipník nad Bečvou, Trnávka u 

Lipníka nad Bečvou, Podhoří na Moravě, Loučka a Nové Dvory nad Bečvou. 

2. Kompostárna – zařízení na zpracování rostlinného materiálu, kde se řízeným 

kompostovacím procesem z rostlinného materiálu vyrobí kompost. Kompostárna je 

umístěna na pozemku parc. č. 3336/6 na k.ú. Lipník nad Bečvou. 

3. Rostlinný materiál – rostlinný materiál z údržby zeleně na území města Lipník nad 

Bečvou, zahrad rodinných domů a zahrádek v zahradních koloniích. Tímto 

materiálem se rozumí například listí, tráva, větve, plevel, zbytky ovoce a zeleniny atd. 

4. Kompost – organický substrát pro zlepšení jakosti půdy obsahující stabilizované 

organické látky a rostlinné živiny. 

5. Kompostování - kombinace aerobních a anaerobních biologických procesů, jejichž 

účelem je odbourat biologické látky v rostlinném materiálu a převést je na stabilní 

humusové látky, prospěšné rostlinám. Výsledným produktem je kompost. 

6. Komunitní činnost – druh takové činnosti, která je prováděná v rámci jedné skupiny 



lidí – občanů města Lipníka nad Bečvou a částí města. 

7. Velkoobjemový kontejner – ocelový kontejner o objemu 15 m3. 

8. Kompostejner – typizovaná plastová nádoba o objemu 240 litrů s bočním 

odvětráváním určená ke shromažďování kompostu. 

Článek 3 

Systém nakládání s rostlinným materiálem 

1. Pro shromažďování rostlinného materiálu jsou určeny sběrné nádoby: 

a) velkoobjemový kontejner zelené barvy, 

b) kompostejner. 

2. Sběrné nádoby budou označeny nápisem „Rostlinný materiál“ a umístěny na veřejně 

dostupném místě. Velkoobjemové kontejnery budou umísťovány v lokalitách s 

předpokládanou zvýšenou produkcí rostlinného materiálu. 

3. Rostlinný materiál lze odkládat do označených velkoobjemových kontejnerů 

a kompostejnerů v době vegetačního období, tj. od 1.4. do 30.11 kalendářního roku. 

Rostlinný materiál lze odevzdávat i přímo na kompostárně nebo na sběrném dvoře 

v provozní dobu daného zařízení. 

4. Shromážděný rostlinný materiál bude odvezen provozovatelem údržby zeleně města 

Lipník nad Bečvou do areálu komunitní kompostárny, kde bude zpracován. 

5. Zpracováním rostlinného materiálu vznikne kompost, který bude zapravován 

provozovatelem údržby zeleně na městské pozemky, přebytky budou v případě 

zájmu zdarma poskytnuty občanům města. 

6. Svoz rostlinného materiálu ze sběrných nádob bude prováděn ve 14ti denních 

intervalech provozovatelem komunitní kompostárny. 

7. V době mimo vegetační období budou sběrné nádoby odvezeny z veřejně 

dostupných míst a uskladněny na vhodné lokalitě na území města. 

Článek 4 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Ing. Miloslav Přikryl v.r., Pavel Šoltys, DiS. v.r. 

starosta, místostarosta 



 


