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Příloha č. 1 – Leták 
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Příloha č. 2  

Vyhláška č. 1/2012 

 Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č. 7/10 

usneslo vydat na základě ustanovení § 50, odst. 3, písm. A) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm.d ) a § 84, odst. 2 písm. H) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku:  

Čl. 1 

Zákaz spalování rostlinných materiálů 

1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je zakázáno 

spalovat suché rostlinné materiály 1) v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo 

v otevřených grilovacích zařízeních s výjimkou ořezů ze stromů a keřů.  

Čl. 2 

Způsob likvidace suchých rostlinných materiálů
1
 a rostlinných zbytků 

1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně z území města lze  

a) předávat pověřené osobě v rámci provádění pojízdného sběru organizovaného městem 

v obdobích a četnosti, které je občanům v předstihu oznámeno prostřednictvím 

internetových stránek města a v rychvaldském zpravodaji,  

b) odkládat do kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře na ulici Rybničné po období 

celého kalendářního roku,  

c) předávat do zařízení k tomuto účelu zřízeném (kompostárny) dle individuální dohody 

s tímto zařízením,  

d) využít pro svou potřebu (komposty a kompostéry)  

 

  

                                                
1 Rostlinný materiál - tráva, sláma, seno, drny, listí, piliny, kořeny a listy zeleniny,  

květiny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad  

z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce 



 

 

 

Příloha č. 3 - Dotazník 

Dobrý den, 

 věnujte prosím několik vteřin svého času vyplnění následujícího dotazníku, který budu 

zpracovávat v mé bakalářské práci. Stačí označit odpověď. Dotazník je anonymní. 

 Předem děkuji za Vaše odpovědi.  

          Tereza Febrová 

1. Třídíte odpad?* 

 Ano. 

 Ne. 

2. Třídíte biologický odpad?* 

 Ano. 

 Ne. 

3. Máte doma kompostér a využíváte ho?* 

 Ano mám/-e, využívám/-e. 

 Ne, nemáme. 

 Máme, ale nevyužívám/-e ho. 

4. Pokud kompostujete, tak jaký druh odpadu? 

 Odpad z domácnosti (ovoce, zelenina, vaječné skořápky, aj.) 

 Odpad ze zahrady (tráva, květiny, listí, aj.) 

5. Pokud nekompostujete, tak proč? 

 Nedostatečný prostor na zahradě. 

 Máme sběrnou nádobu na bioodpad, ta postačí. 

 Nezpůsobilost k danému úkonu. 

 Neznalost dané problematiky. 

 Nemáme kompostér. 

 Jiná 

6. Kolik lidí žije ve Vaší domácnosti?* 

 1-2 

 3-4 

 5 a více 



 

 

 

7. Do jaké věkové kategorie se řadíte?* 

 0 – 15 let 

 16 – 25 let 

 26 – 40 let 

 41 – 60 let 

 60 let a více 

*Povinná otázka. 

  



 

 

 

Příloha č. 4 - Dotazník - odpovědi 

1. Třídíte odpad?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Ano. 106 74 

Ne. 38 26 

   
2. Třídíte biologický odpad?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Ano. 98 68 

Ne. 46 36 

   
3. Máte doma kompostér a využíváte ho?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Ano mám/-e, využívám/-e. 88 61 

Ne, nemáme. 20 14 

Máme, ale nevyužívám/-e ho. 36 25 

   
4. Pokud kompostujete, tak jaký druh odpadu? 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Odpad z domácnosti (ovoce, zelenina, vaječné skořápky, aj.) 19 37 

Odpad ze zahrady (tráva, květiny, listí, aj.) 32 63 

   
5. Pokud nekompostujete, tak proč? 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

Nedostatečný prostor na zahradě. 5 9 

Máme sběrnou nádobu na bioodpad, ta postačí. 13 23 

Nezpůsobilost k danému úkonu. 2 4 

Neznalost dané problematiky. 0 0 

Nemáme kompostér. 36 64 

Jiná 0 0 

   
6. Kolik lidí žije ve Vaší domácnosti?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

1-2 48 33 

3-4 90 63 



 

 

 

5 a více 6 4 

   
7. Do jaké věkové kategorie se řadíte?* 

Odpověď Počet odpovědí 
Podíl 

% 

0 – 15 let 8 6 

16 – 25 let 45 31 

26 – 40 let 35 24 

41 – 60 let 32 22 

60 let a více 24 17 

 

  



 

 

 

Příloha č. 5 - Příklady kompostovacích technik 



 

 

 

 

Autor: Tereza Febrová 


