Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 3/2012
o ochraně ovzduší v obci
Zastupitelstvo obce Dětmarovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usneslo vydat na základě
zmocnění §10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a §16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
tuto obecně závaznou vyhlášku
.
ČÁST PRVNÍ
Čl.1
Účel a cíl vyhlášky
Tato OZV se vydává za účelem předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně
znečišťování v obci Dětmarovice tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená
znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a
poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí
postižených v důsledku znečištění ovzduší.
Cílem této vyhlášky je vymezení podmínek pro spalování suchého rostlinného
materiálu.

ČÁST DRUHÁ
Spalování suchých rostlinných materiálů
Čl.1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1) rostlinným materiálem – biologicky rozložitelný materiál přírodního charakteru
pocházející ze zahrad, parků, sadů a ostatních pozemků (např. tráva, seno, listí,
piliny, odpad z ořezů stromů a keřů, jehličí, kůra apod.)
2) původcem rostlinného materiálu – každá fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná
k podnikání nebo právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká rostlinný materiál
3) dobrými rozptylovými podmínkami – podmínky, kdy se ve výšce do 1500 m nad
terénem nevyskytuje zádržná vrstva, která by omezovala rozptyl škodlivin.
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Čl. 2
Obecné povinnosti
1)V otevřených ohništích lze spalovat jen suché rostlinné materiály.
2) Původci rostlinného materiálu jsou povinni ode dne účinnosti této vyhlášky nakládat
s rostlinným materiálem pouze způsobem a v souladu s touto vyhláškou a zvláštními
právními předpisy 1)3).
Čl. 3
Podmínky pro spalování rostlinných materiálů
1) Rostlinné materiály mohou být spalovány pouze, jsou – li suché.
2) Rostlinné materiály mohou být spalovány pouze za dobrých rozptylových podmínek. Za
dobré rozptylové podmínky se nepovažuje stav:
a) bezvětří nebo slabého větru (0 - 2 m/s včetně)
b) při výskytu mlhy (meteorologický stav, při němž je dohlednost pod 1 km)
c) při výskytu kouřma (obdobný meteorologický stav jako mlha, při němž se však
dohlednost pohybuje v rozpětí od 1 do 10 km)
d) dešťových a sněhových srážek
e) při vyhlášení signálu regulace a signálu upozornění (smogové situace)
3) Při spalování rostlinných materiálů nesmí docházet k obtěžování zápachem nebo kouřem.
4) Při spalování rostlinných materiálů nesmí docházet ke spoluspalování jiných materiálů
a odpadů1), 3), 5).
5) V otevřených ohništích mohou být rostlinné materiály za účelem odstranění6) spalovány
v průběhu kalendářního roku pouze v těchto vymezených dnech:
– v pondělí až sobotu vždy od 7,00 hod. do 20,00 hod.
6) V neděli a ve státem uznaných svátcích podle zvláštního zákona, které jsou dny
pracovního klidu4), je spalování suchých rostlinných materiálů za účelem odstranění5)
zakázáno.
Čl. 4
Kontrola, sankce
1) Porušování ustanovení této vyhlášky bude postihováno:
a) podle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů u fyzických
osob v souladu s § 46 odst. 2 tohoto zákona může obec za porušení povinností
stanovených v obecně závazné vyhlášce obce vydané na úseku samostatné působnosti
obce uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč
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b) podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů u právnických
osob a fyzických osob podnikajících v souladu s § 58 odst. 4 tohoto zákona může obec
za porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce uložit pokutu až do výše
200 000,-Kč
2)
Ke kontrole plnění této vyhlášky jsou oprávněni pracovníci Obecního úřadu
Dětmarovice
Čl. 5
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/96, o ochraně ovzduší v Obci
Dětmarovice.

Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední desce dne : 9.11.2012
Sejmuto z úřední desky dne : 26.11.2012

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce

1)

Obecně závazná vyhláška č. 3/98 obce Dětmarovice, stanovující systém nakládání s odpady
Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska
ochrany ovzduší
3)
Zákon č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
4)
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
5)
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
6)
§ 4 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
2)
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