Zápis z jednání Komise životního prostředí, konané dne 4.4.2016
Přítomni : dle presenční listiny
Program:
1. Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky obce Dětmarovice č. 3/2012
o ochraně ovzduší v obci v článku 3
2. informace o novele zákona o ovzduší a povinností z něj vyplývajících
3. informace o aktuální stavu ČOV v obci
4. různé
Ad1) Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky obce Dětmarovice č. 3/2012
o ochraně ovzduší v obci v článku 3
Původní text:
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.
Návrh starosty obce je zakázat spalování všech rostlinných materiálů zcela v aglomeraci
obce.Veškerý bioodpad by byl likvidován pouze formou kompostování, sběru do kontejnerů,
biopopelnic nebo odvozem na sběrný dvůr.
Komise se s názorem neztotožňuje. Konstatuje, že situace se spalováním bioodpadů se
výrazně zlepšila.Se zavedením kontejnerů a popelnic na bioodpad a možností odvozu na SD,
se situace s pálením objevují jen zcela ojediněle.
Komise doporučuje radě obce znění OZV ponechat beze změny a případy spalování v husté
zástavbě za nevhodných rozptylových podmínek řešit individuálně písemnou výzvou
případně pohovorem na obecním úřadu.
Ad2) Informace o novele zákona o ovzduší a povinností z něj vyplývajících.
Zákon č. 201/2012 Sb.,v platném znění ukládá, mimo jiné, povinnost pro majitele kotlů

( fyzické osoby) na tuhá paliva provádět pravidelné kontroly kvality spalování kotle do 31.12.
2016 - měření emisí. V případě stížnosti na vypouštění silného či tmavého kouře, bude toto
pro úřad obce s rozšířenou působností podklad pro zahájení správního řízení. Dalším krokem
je i fyzická kontrola kotelny, zda nedochází ke spalování odpadů či nepovoleného paliva.
Toto bude řešit podrobně připravovaná prováděcí vyhláška tak, aby nedošlo k omezování
osobních svobod občanů.
Bohužel stále není na trhu dostatek autorizovaných osob, které mohou toto měření provádět.
Ad3) Informace o aktuální stavu realizace ČOV v obci podala p. Popiolková, včetně
informace o čištění koryta Mlýnky a Svodnice. Je podána žádost o dotace na 1.+ 2. etapu i
část Koukolné, která není určena jako aglomerace.V případě, že dotace přiděleny nebudou
započne se stavět v letošním roce dle finančních možností obce alespoň ČOV a 1. etapa.
Nyní probíhají výběrová řízení na realizační stavební firmu.
Ad4) Předseda komise vyzval všechny členy, aby si na příští schůzi připravili možná témata k
dalšímu řešení v oblasti ŽP v obci.
Byla podána informace o provozování sběrného dvora.

Zapsala: Čempelová Taťána

