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Obecně závazná vyhláška obce Ořechov
č. 1/2008

o ochraně ovzduší, spalování rostlinných a jiných materiálů  v obci Ořechov

Zastupitelstvo obce Ořechov  se na svém zasedání dne 23.10.2008 usnesením č. 258/08  usneslo vydat
na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Obecná ustanovení

1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením jedné nebo více znečišťujících látek v důsledku
lidské činnosti stanoví obec

a) podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
b) zákaz spalování některých materiálů v malých spalovacích zdrojích

2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
nebo se na jejím území zdržují, jakož i pro fyzické osoby podnikající a  právnické osoby, které mají na
území obce sídlo nebo zde provozují svoji podnikatelskou činnost.

                                                                           Článek 2
                                                                       Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) rostlinným materiálem -  biologicky rozložitelný materiál ze zahrad, sadů, parků a ostatních
pozemků, s výjimkou kusového dřeva včetně přirostlé kůry, zejména pak jehličí, kořeny a stonky
bylin, nepřirostlá kůra, květenství a plody bylin a dřevin, listí, piliny, seno, sláma a tráva,

b) malým spalovacím zdrojem - stacionární zdroj znečištění ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu
nižším než 0,2 MW,

c) provozovatelem zdroje znečištění ovzduší -  právnická nebo fyzická osoba, která zdroj znečištění
ovzduší skutečně provozuje, není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje
znečištění.

Článek 3
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat
jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená
paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.1

2. Suché rostlinné materiály dle čl. 2 písm.a) lze spalovat celoročně  každé pondělí, středu a pátek
v době od 8:00 do 19:00 hodin
3. Je zakázáno vypalování suché trávy na travnatých plochách, v parcích, sadech, pěšinkách a náspech.

1 § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,  ve znění pozdějších
předpisů
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Článek 4
Způsoby odstraňování rostlinných materiálů

S rostlinným materiálem lze nakládat a zbavovat se ho pouze způsobem stanoveným touto obecně
závaznou vyhláškou, obecně závaznou vyhláškou obce Ořechov, kterou se stanoví provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zvláštními
právními předpisy.1

Článek 5
Zákaz spalování některých  materiálů

1. V malých spalovacích zdrojích je zakázáno spalování látek :
a) které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení
b) dřevotřísky, železničních pražců, dřeva opatřeného nátěrem

2. Je zakázáno spalovat umělé hmoty, gumy, dehtové lepenky a  pneumatiky. Odpady tohoto druhu lze
spalovat jen za podmínek stanovených zákonem.2

Článek 6
Sankce

Porušení zákazů stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zvláštních
předpisů.3

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.2009.

________________________                                                              ________________________
Josef Brabenec                                                       Ludmila Krečmerová
starosta obce                                                                                          místostarostka obce

Vyvěšeno: 24.10.2008

Sňato       : 8.11.2008

1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů ( zákon o ochraně ovzduší ), ve znění pozdějších
předpisů.

2 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší ),  ve
znění pozdějších předpisů

3 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a
o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší ),  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000
Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů


