
 

BEZPLATNÉ POSKYTNUTÍ ZAHRADNÍHO 

KOMPOSTÉRU OD MĚSTA JEVÍČKO 

I. kolo – kompostéry pro rodinné domy 

Podmínky pro poskytnutí kompostéru 

- v I. kole budou vydávány kompostéry občanům, kteří jsou vlastníky nebo 

spoluvlastníky pozemků u rodinných domů v Jevíčku nebo Zadním Arnoštově  

-  rodinným domem se rozumí objekt k bydlení o max. 3 bytových jednotkách  

- kompostéry budou umístěny na pozemku u rodinného domu v Jevíčku nebo 

Zadním Arnoštově 

- na 1 číslo popisné může být vydán 1 ks plastového kompostéru o objemu 

1 100 l  

-  zahradní kompostér bude vydán po podpisu smlouvy o výpůjčce a následném 

darování kompostéru (dále jen smlouva) 

-  smlouvu mohou uzavřít občané, kteří nemají evidovaný dluh vůči městu 

- kompostér bude ve výpůjčce do 31. 12. 2023, po uplynutí doby výpůjčky 

přejde kompostér do vlastnictví občana 

- formulář smlouvy k předvyplnění je v elektronické podobě ke stažení na 

www.jevicko.cz na úřední desce nebo v tištěné podobě na Turistickém 

informačním centru Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko 

-  ve smlouvě občan vyplní šedě podbarvená pole 

- s předvyplněnou smlouvou ve 2 vyhotoveních a občanským průkazem je 

třeba se dostavit na Městský úřad Jevíčko 

- smlouvu může podepsat za žadatele i zmocněnec na základě plné moci 

- kompostéry se budou vydávat ve dvoře Domu hasičů, Jevíčko, č. p. 466 

(vstup z ulice K. H. Borovského) po předložení evidenčního čísla, které 

obdržíte při podpisu smlouvy 

 



Termíny pro podpis smlouvy a výdej kompostéru: 

pondělí 28. 05. 2018  08–11 13–16:30 

středa 30. 05. 2018  08–11 13–16:30 

pondělí 04. 06. 2018  08–11 13–16:30 

středa 06. 06. 2018  08–11 13–16:30 

pondělí 11. 06. 2018  08–11 13–16:30 

Povinnosti občana, kterému byl poskytnut kompostér  

- po dobu výpůjčky je občan povinen udržovat kompostér v takovém 

technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost 

- po dobu výpůjčky musí být kompostér označen přiděleným evidenčním 

číslem 

- po dobu výpůjčky musí občan umožnit oprávněnému zástupci provést 

kontrolu umístění kompostéru a jeho využití 

- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě zničení nebo poškození uhradit 

na vlastní náklady jeho opravu nebo výměnu jednotlivých dílů 

- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě neopravitelného poškození či 

ztrátě kompostéru uhradit plnou cenu kompostéru ve výši 2.761 Kč do 

30 dnů  

V průběhu sjednávání smluv a distribuce kompostérů vám předem děkujeme za 

trpělivost při vyřízení této záležitosti, předpokládáme velký zájem. 

Město Jevíčko nebude zajišťovat rozvoz kompostérů, tento si musí zajistit 

žadatel ve vlastní režii. 

Kompostéry, které nebyly vydány v I. kole, budou vydávány bytovým domům 

obdobným způsobem ve II. kole, o termínu Vás budeme předem informovat. 

Vedení města Jevíčka 


