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Nakládání s odpady ze zahrady

Nastala doba, kdy končí vegetační období, opadává listí, na zahrádkách se sklízí úroda a začnou se kácet dřeviny. V té době se každý
rok množí dotazy, jak naložit se vzniklými odpady. Tak tedy předně a zásadně:

Neexistuje žádný právní předpis, který by povoloval pálení odpadu na zahradě a veřejných prostranstvích. Právě naopak. Taková
činnost je zakázána. (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, dále zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.)

Každá obec si může schválit obecně závaznou vyhlášku, jíž se upravuje nakládání s těmito odpady, včetně jejich pálení. Obec Praha
žádnou speciální vyhlášku, která by povolovala pálení odpadů ze zahrádek, nevydala ani neschválila.

Jak tedy nakládat s těmito odpady, když je nemůžeme nechat hromadit? Hlavně ekologicky. Slabší proutí nastříháme, nasekáme nebo
nakrájíme a dáme do kompostu. Stejně tak shrabané listí a stařinu. Kompost zakládáme ve stinném místě a udržujeme ve vlhkém
stavu. Občas jej přeházíme. Vápnění urychluje rozkladné procesy. Silnější větve můžeme štěpkovat, ale tuto možnost má málokdo, a
štěpky dát také do kompostu. Silné větve a kmeny pořežeme, necháme pod přístřeškem nebo alespoň přikryté plechem či vyřazeným
linoleem dobře proschnout a potom, máme-li kotel nebo kamna, je spálíme. Teplo můžeme příjemným způsobem využít a ještě
ušetříme jiné palivo. Kdo tuto možnost nemá, může dřevo někomu darovat, nejlépe na venkov.

V kotlích a kamnech na tuhá paliva se smí spalovat pouze palivo, pro které bylo topné zařízení konstruováno, což je uvedeno v návodu
a záručním listu. Připouští se spalování suchého nelakovaného a neimpregnovaného dřeva, jež je považováno za tzv. ekologické
palivo. Při zatápění se smí použít přiměřené množství papíru. Dále lze topit již pouze předepsaným palivem a dřívím. Zásadně se
nesmí přikládat další papír, a už vůbec ne umělé hmoty (plasty), PET-lahve od nápojů, textil, kůže, oleje, barvy apod. Spalování
takových látek je vandalismus a bezohlednost nejvyššího stupně, a proto se při kontrolách přísně postihuje. V naší městské části se
pro zlepšení ovzduší vykonalo mnoho. Zejména bylo dosaženo vysokého stupně plynofikace, která dále pokračuje, a velký počet
občanů získal příspěvek na změnu vytápění, bylo by tedy škoda, abychom si nechali ovzduší nezodpovědnými a lakotnými jedinci kazit.

Závěrem ještě zdůrazňujeme, že je třeba se snažit odpady ze zahrady využít či likvidovat ekologickým způsobem, což je v malém
množství vždy možné. Vyžaduje to jen trochu zdravé námahy. Tam, kde se jedná o velké plochy a velká množství odpadu, které
nezvládne majitel zahrady sám, nezbývá než si objednat na své náklady kontejner a svěřit likvidaci specializované firmě.
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