
Zápis z jednání Komise  životního prostředí, konané dne 24.8.2016 
 

Přítomni : dle presenční listiny 

 

Program: 

1.Informace o aktuální stavu  kanalizace v obci  

2.Návrh úpravy  Obecně závazné vyhlášky obce Dětmarovice č. 3/2012  

o ochraně ovzduší v obci v článku 3 

3. Projednání  vydání tzv."hlukové vyhlášky" 

4. Aktuální dotační možnosti v oblasti ŽP  

5.různé 

 

Ad1) Informace o aktuální stavu připravované realizace kanalizace v obci podala p. 

Popiolková. Dotace ze SFŽP na 1.+ 2. etapu byla přislíbena, na část Koukolné je již žádost o 

dotaci písemně akceptována SFŽP. 

Se stavbou ČOV u sokolského hřiště se započne ještě v letošním roce, s budováním 

kanalizace v Koukolné by se mělo začít během roku 2017. 

 

Ad 2)Komise projednala znovu návrh starosty obce  zcela zakázat spalování všech rostlinných 

materiálů v  aglomeraci obce.Veškerý bioodpad by byl likvidován pouze formou 

kompostování, sběru do kontejnerů, biopopelnic nebo odvozem na sběrný dvůr. 

 

Po zvážení všech argumentů komise doporučuje radě obce  znění OZV č. 3/2012  doplnit v 

článku 3 v bodě 5)  omezením doby spalování rostlinných matriálů pouze na letní období od 

1.5. do 30.9., viz. doplněný text OZV 

 

Upravený text dotčené části OZV č. 3/2012: 

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 od 1.5. do 30.9. 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.  

 

 

 



 

 

Ad3) Komise projednala  námět vydání tzv."hlukové vyhlášky". V případě, že jsou 

opodstatněné důvody k vydání této vyhlášky omezující hluk z hudebních produkcí a práci s 

hlučnými pracovními nástroji, pak doporučuje: 

- stanovit dobu nočního klidu od neděle do čtvrtka do 22.00hod  a  v pátek a v sobotu do 

01.00 hod 

- používání hlučných pracovních nástrojů ( sekaček, vrtaček, motor.pil, apod.) pouze s 

omezením v  neděli a ve státem uznaných svátcích, podle zvláštního zákona, které jsou dny 

pracovního klidu, na dobu od 10.00 do 19.00.  

Členové komise upozorňují na situace, kdy pracovní vytížení a nepříznivé počasí mnohdy 

neumožní údržbu pozemků v jiných dnech.  

 

Ad4) Aktuální dotační možnosti v oblasti ŽP 

V rámci  aktuálně vyhlášené 33.výzvy  OPŽP (Operační program životního prostředí)  lze od 

16.8. do 17.10.2016 podat žádost o dotace na vymezené projekty mimo jiné i na údržbu či 

zakládání sídelní zeleně. Obec má zpracovaný projekt na úpravu parku před Dělnickým 

domem, v případě, že budeme splňovat dotační podmínky můžeme podat žádost o dotaci. 

Stav je zjišťován odbornou firmou, která se zabývá dotačním poradenstvím.  

 

 

Dne: 25.8.2016 

Zapsala: Čempelová Taťána 

 

 

 


